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     D ô v o d o v á    s p r á v a 
 
 

V bytovom dome na ulici  Beskydská 11, 13, 15 v Bratislave, ktorý je postavený na 
pozemkoch parc. č. 7551 a 7552 v katastrálnom území Staré Mesto, všetko zapísané na  liste 
vlastníctva č.10 Správy katastra pre hl. mesto SR Bratislavu,  sa nachádza 12 bytových jednotiek, 
ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a sú zverené do správy mestskej časti              
Bratislava-Staré Mesto. 

 
Uvedené bytové jednotky boli postavené na základe dohody obsiahnutej v  čl. 3 kúpnej 

zmluvy č. 601002000  /archívne č. MČ 22/2000/31/ a čl. 3 kúpnej zmluvy č. 601001899 /archívne 
č. MČ 17/1999/31/   uzatvorenej medzi predávajúcim :  1) Hlavné mesto SR Bratislava, 
Primaciálne nám.1, Bratislava  a  2) Mestská časť Bratislava–Staré Mesto, Vajanského nábr. 3,  
Bratislava  a  kupujúcim :  ISTROREAL, s.r.o., Radlinského 43,  Bratislava, ktorí sa dohodli, že 
za predaj nehnuteľností: pozemkov parc.  č.  7535/3, č.7543, č.5171, č.5172, č.5173, č.5175, 
č.5176, č.5177, č.5178, č.5179 ( ďalej len „pozemky“ )  zaplatí kupujúci kúpnu cenu vecným 
plnením – stavebnými prácami. Predmetom stavebných prác bola asanácia pôvodných bytových 
domov a výstavba nových bytových domov s dvanástimi  samostatnými  bytovými jednotkami.  
Návrh na predaj pozemkov  s úhradou kúpnej  ceny formou vecného plnenia bol schválený 
uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. 378 z  27.05.1997, 
ktoré bolo následne menené a dopĺňané uznesením č. 736 zo 17.11.1998 a uznesením č. 96 
z 27.06.2000.  

 
Vyššie uvedeným uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré 

Mesto č. 736  zo 17.11.1998 bola schválená zmena a doplnenie časti pôvodného uznesenia 
č.378/1997 tak, že rekonštruované byty budú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava–Staré Mesto a budú vylúčené z prevodu vlastníctva bytov 
v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov. Toto uznesenie bolo prijaté i napriek tomu, že novelou zákona                   č. 182/1993 
Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov          ( ďalej len 
„zákon č. 182/1993 Z. z. ) účinnou dňom 01.06.1998, doplnením paragrafu 29a   o odsek 3  sa na 
byty a ateliéry v domoch postavených po 01.06.1998 z rozpočtu obce, alebo z prostriedkov 
Štátneho fondu rozvoja bývania nevzťahuje povinnosť prevodu vlastníctva bytov, v prípade 
realizovaného prevodu vlastníctva bytov by sa nepoužili ustanovenia § 18  a 18b zákona č. 
182/1993 Z. z. o cene.   

 
Výstavbou v zmysle vyššie uvedených uznesení vzniklo 12 nových bytových jednotiek, 

ktorých užívanie bolo povolené kolaudačným rozhodnutím Okresného úradu Bratislava I č. ŽP-
2000/05095 – H/139-Mar. zo dňa 07.06.2000, právoplatným dňa 26.06.2000. Obstarávacia cena 
bytového domu bola stanovená podľa zaraďovacieho protokolu nehnuteľnosti na 24 750 000,-Sk.  
 

Na základe  žiadostí nájomcov bytov o prevod vlastníctva v zmysle zákona                      
č. 182/1993 Z. z. v bytovom dome ulici Beskydská  11, 13, 15 v Bratislave, ktorí užívajú byty 
v súlade s platnými nájomnými zmluvami uzatvorenými na dobu neurčitú, predkladáme opakovane 
návrh na zrušenie časti uznesenia č. 378 z 27.05.1997 v znení uznesenia č. 736 zo 17.11.1998 
a uznesenia č. 96 z 27.06.2000. Nájomcovia bytov sa cítia byť znevýhodnení vylúčením bytov 



nachádzajúcich sa v tomto bytovom dome  z prevodu vlastníctva  oproti ostatným nájomcom 
obecných bytov.  

 
 
Z tohto dôvodu žiadajú o opakované prerokovanie svojej žiadosti o prevod bytov a to aj 

napriek skutočnosti, že v danom prípade nie je možné uplatniť príslušné ustanovenia  § 18, 18b 
zákona č. 182/1993 Z. z. upravujúce spôsob určenia regulovanej ceny bytov. V prípade prevodov 
vlastníctva týchto bytov sa bude cena jednotlivých bytov určovať znaleckými posudkami.  

 
Vzhľadom na skutočnosť, že  vyňatie bytov nachádzajúcich sa v bytovom dome na ulici 

Beskydská 11, 13, 15 z prevodu vlastníctva bolo schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava–Staré Mesto,  je potrebné oficiálne predmetné uznesenie v uvedenej 
časti zrušiť.  

 
Prevod vlastníctva bytov v bytovom dome Beskydská 11, 13 a 15 by sa po zrušení časti 

uznesenia, ktorým bol vylúčený realizoval v zmysle zákona č.182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta SR Bratislavy č. 4/2000 v úplnom znení.  
 

Navrhujeme prijať uznesenie tak, ako je uvedené v návrhu.  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
     N á v r h   u z n e s e n i a 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
 
A.  z r u š u j e 
 

časť uznesenia č. 378 z 27.05.1997 v znení uznesenia č. 736 zo 17.11.1998 a uznesenia č. 96 
z 27.06.2000, ktorou bolo schválené, že : „rekonštruované byty budú vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava - Staré Mesto             
a budú vylúčené z prevodu vlastníctva bytov v zmysle zákona  
č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov“  

 
 
B.  s c h v a ľ u j e  
 

prevod vlastníctva bytov v nehnuteľnosti na ulici Beskydská 11, 13, 15 v Bratislave v zmysle 
zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č.4/2000 
v úplnom znení, 

 
 
C.  s p l n o m o c ň u j e 
 

      starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vykonať nevyhnutné opravy chýb vzniknutých 
pri prepisovaní a výpočtoch. 


