
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiál  
na zasadnutie miestnej rady                                                                  dňa   9. septembra  2008 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva                                             dňa 16. septembra  2008 
 
 
 
 

N  Á  V  R  H 
Dodatku č. 1, ktorým sa menia Pravidlá nakladania  

s nehnuteľným majetkom mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
a s nehnuteľným majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 

 
 
 
Predkladateľ:                                                     Návrh uznesenia miestnej rady 
 
                                                                             Miestna rada mestskej časti 
MUDr.Peter  Tatár, CSc.                                      Bratislava- Staré Mesto  
zástupca starostu                                                   o d p o r ú č a 
mestskej časti                                                        Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
                                                                              Bratislava-Staré Mesto     
                                                                              prerokovať predložený návrh 
  
Zodpovedný:                                                       Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
                                                                                        
MUDr. Peter Tatár, CSc.                                         
zástupca starostu                                                   - v materiáli 
mestskej časti                                                               
                                                                              
                                                                               
 
Spracovateľ:                                                        Materiál obsahuje: 
                                                                              - návrh uznesenia 
JUDr.Marek Šujan                                                - dôvodovú správu 
vedúci právneho oddelenia                                   - návrh Dodatku č. 1   
                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 

Bratislava, september 2008 



 
 
 
 
 

N  á  v  r  h    u  z  n  e  s  e  n  i  a 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 
A. s c h v a ľ u  j e  
                                                                                        
Dodatok č. 1, ktorým sa menia Pravidlá nakladania s nehnuteľným majetkom mestskej časti 
Bratislava–Staré Mesto a s nehnuteľným majetkom zvereným do správy mestskej časti 
Bratislava–Staré Mesto, 
 
 
B. s p l n o m o c ň u j e 

 
starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na vykonanie nevyhnutných opráv prípadných 
chýb vzniknutých pri písaní. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 
 
 

D o d a t o k   č.  1 
 

k  Pravidlám  nakladania 
s nehnuteľným majetkom mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 

a s nehnuteľným majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Staré Mesto podľa § 15 ods. 2     
písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, v súlade s Čl. 40 Štatútu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „štatút“) a § 9 zákona Slovenskej národnej rady 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 

s c h v a ľ u j e 
 
tento dodatok, ktorým sa menia Pravidlá nakladania  s nehnuteľným majetkom mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto a s nehnuteľným majetkom zvereným do správy mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „pravidlá”) takto :  
 

Čl. I 
 
Článok 6 bod B, písm. c) pravidiel sa mení a znie  
 

c. „bude iniciovať odpredaj spoluvlastníckeho podielu v rámci predkupného práva 
spoluvlastníkovi, minimálna cena spoluvlastníckeho podielu bude cena určená znaleckým 
posudkom za podmienky, že záujemca o nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu 
zabezpečí nájomníkom primerané náhrady alebo zaručí kontinuitu nájmu podľa platnej 
legislatívy,“  

 
Čl. II 

 

1. Ostatné ustanovenia pravidiel nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené 
v platnosti.  

2. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia Miestnym zastupiteľstvom 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto.  

 
 
 
 
 

      Ing. arch. Andrej Petrek 
                starosta mestskej časti 
 
 
 



 
 

 

 

 

D ô v o d o v á   s p r á v a  

 

 

 

Mestská časť Bratislava – Staré Mesto ( ďalej len „mestská časť“ ) má v súčasnosti 
hlavným mestom SR Bratislava ( ďalej len „hlavné mesto“ ) zverené do správy 
spoluvlastnícke podiely na dvadsiatichšiestich bytových domoch, ktoré sa nachádzajú 
v katastrálnom území Staré Mesto. Podielovými spoluvlastníkmi týchto bytových domov sú 
okrem hlavného mesta fyzické alebo právnické osoby, pričom vzťah podielového 
spoluvlastníctva bol v týchto prípadoch založený v dôsledku prijatia tzv. reštitučných 
zákonov, na základe ktorých boli bytové domy v príslušnom spoluvlastníckom podiele 
vydané oprávneným  osobám – reštituentom.   

 

Bez ohľadu na to, či je hlavné mesto v bytovom dome vlastníkom väčšinového alebo 
menšinového spoluvlastníckeho podielu, ani hlavné mesto ani  mestská časť, ako správca 
majetku hlavného mesta  a  ani žiaden  zo spoluvlastníkov do bytových domov, ktoré sú 
v podielovom spoluvlastníctve, dlhodobo neinvestuje. V predmetných domoch sa zabezpečujú 
len nevyhnutné opravy a odstraňujú sa havarijné stavy.  Táto situácia je spôsobená najmä tým, 
že výnosy z nájomného za prenájom bytov, prípadne nebytových priestorov, nepostačujú na 
pokrytie nákladov rekonštrukcie. Aj prípadoch, keď by podieloví spoluvlastníci boli ochotní 
investovať zo svojich prostriedkov do nehnuteľnosti, mestská časť nemá dostatok finančných 
prostriedkov, aby sa v pomere zodpovedajúcom veľkosti spravovaného spoluvlastníckeho 
podielu na rekonštrukcii podieľala. V dôsledku uvedeného sa technický stav takýchto 
bytových domov zhoršuje a suma potrebná na rekonštrukciu sa každoročne zvyšuje. Trpia 
tým nielen stavby  a hodnota majetku spoluvlastníkov stavieb, ale aj nájomcovia bytov.  

 
Reálnym riešením vzniknutej situácie je odpredaj spoluvlastníckeho podielu hlavného 

mesta, ktorý je v správe mestskej časti, tým spoluvlastníkom, ktorí o kúpu prejavia záujem. 
Podieloví spoluvlastníci majú podľa paragrafu 140 Občianskeho zákonníka na 
spoluvlastnícke podiely hlavného mesta zákonné predkupné právo. To v praxi znamená, že 
pokiaľ by mestská časť zastupujúca hlavné mesto, ako podielového spoluvlastníka, chcela 
spoluvlastnícky podiel predať, musí ho prednostne ponúknuť ostatným spoluvlastníkom. 
Podieloví spoluvlastníci sa následne buď dohodnú ako ponúkaný spoluvlastnícky podiel 
odkúpia alebo či ponuku odmietnu. V prípade, že žiaden z podielových spoluvlastníkov 
neprejaví záujem o kúpu ponúkaného spoluvlastníckeho podielu, môže byť tento 
spoluvlastnícky podiel ponúknutý na predaj tretím subjektom.  Opačný postup, teda 
odkúpenie spoluvlastníckych podielov hlavným mestom  neprichádza do úvahy predovšetkým 
preto, že podieloví spoluvlastníci nemajú záujem svoje spoluvlastnícke  podiely odpredať. Na 
druhej strane ani hlavné mesto ani mestská časť nemá dostatok rozpočtových prostriedkov, na 
odkúpenie ponúknutých spoluvlastníckych podielov. Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu od 
ostatných spoluvlastníkov za cenu určenú dohodou by spôsobilo finančne nerentabilnú 
situáciu, keď hlavné mesto, resp. mestská časť by odkupovala spoluvlastnícky podiel za cenu 
trhovú, avšak v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 
v znení neskorších predpisov by následne musela odpredať byty, ktoré nachádzajú v bytovom 
dome za cenu určenú podľa uvedeného zákona, pričom takto dosiahnutý výnos by bol 
nepomerne nižší.   



 
 
 
 
Mestská časť Bratislava – Staré Mesto dbá na zachovanie kontinuity nájomných 

vzťahov  doterajších nájomníkov bytov, čo je vyjadrené v článku 6 písmeno B Pravidiel 
nakladania s nehnuteľným majetkom mestskej časti Bratislava–Staré Mesto a s nehnuteľným 
majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava–Staré Mesto ( ďalej len „Pravidlá“ ) 
takto :  

 
B. Predaj 

(1) V prípade, že má mestská časť zverený hlavným mestom do správy spoluvlastnícky 
podiel na bytovom dome alebo je sama vlastníkom spoluvlastníckeho podielu v 
bytovom dome, v ktorom sú byty v nájme fyzických osôb, bude mestská časť 
odpredávať spoluvlastnícky podiel  pri zachovaní postupnosti nasledovných krokov :  

a. bude iniciovať rokovania o reálnom rozdelení domovej nehnuteľnosti tak, aby 
byty ostali vo vlastníctve hlavného mesta alebo mestskej časti, ak je to 
technicky a právne možné,  

b. bude iniciovať rokovania so spoluvlastníkom o možnosti previesť 
spoluvlastnícky podiel na jednotlivých bytoch na  nájomcov bytov, nájomcovia 
budú oslovení  s ponukou na odkúpenie tak, aby sa vyjadrili v lehote najviac 
30 dní od jej doručenia, cena spoluvlastníckeho podielu bude stanovená 
znaleckým posudkom,   

c. bude iniciovať odpredaj spoluvlastníckeho podielu v rámci predkupného práva 
spoluvlastníkovi, minimálna cena spoluvlastníckeho podielu bude cena určená 
znaleckým posudkom za podmienky, že záujemca o nadobudnutie 
spoluvlastníckeho podielu po dohode a súhlase s nájomcami zabezpečí 
všetkým primerané bytové alebo finančné náhrady. 

d. v prípade nevyužitia predkupného práva spoluvlastníkom bude spoluvlastnícky 
podiel prednostne opätovne ponúknutý nájomcom bytov za rovnakých 
podmienok ako spoluvlastníkovi. 

 
 
Vzhľadom na to, že doteraz platné Pravidlá neuvažujú explicitne aj s možnosťou 

zachovania kontinuity nájmu doterajších nájomníkov v samotných podielových bytových 
domoch, ako samostatnou podmienkou, pri splnení ktorej bude mestská časť iniciovať 
odpredaj spoluvlastníckeho podielu hlavného mesta,  navrhuje sa doplniť Pravidlá aj o takúto  
možnosť. 

 
 
 
 
 
 
 
 


