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Materiál 
na zasadnutie miestnej rady       dňa 16.10.2012 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva     dňa 23.10.2012 

 
 
 
 

N  Á  V  R  H  
na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva stavby sú pisné č. 2193, postavená na 

pozemku parcela č. 8514/2 nachádzajúca sa na Špitálskej ul. č. 29 v Bratislave  
___________________________________________________________ 

 
 
 
Predkladate ľ:            Návrh uznesenia miestnej rady:  
 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto prerokovať 
predložený návrh   
 

 
 
Zodpovedný:             Návrh uznesenia miestneho zastupite ľstva:  
 

Mgr. Vladimír Cipciar  
vedúci oddelenia právneho 
a správnych činností  

 - v materiáli 

  
       
 
 
Spracovate ľ:             Materiál obsahuje:  
 

Mgr. Michaela Bauer  
oddelenie právne a správnych 
činností  

 - návrh uznesenie  
- dôvodová správa  
- uznesenie č. 144/2010  

 
  
 



 
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    
 
uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 144/2010.  
 
B. s c h v a ľ u j e  
 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov spôsob prevodu vlastníctva k nehnute ľnosti :  
 

- stavba súpisné č. 2193, postavená na pozemku parcela č. 8514/2. druh pozemku – 
iná budova, zapísaná na liste vlastníctva č. 10, ktorá sa nachádza v katastrálnom 
území Staré Mesto (ďalej len „nehnuteľnosť“),  

 
ktorá je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, v správe mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto nasledovným spôsobom :  
 

1. v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, z dôvodu 
hodného osobitného zrete ľa, predaj bytu č. 2 nachádzajúceho sa na  prvom 
poschodí  nehnuteľnosti, do vlastníctva sú časnej nájomní čky Kataríny 
Bojkovskej , za cenu určenú v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, t. j. za cenu 
určenú znaleckým posudkom ,  

 
2. v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, z dôvodu 

hodného osobitného zrete ľa, predaj bytu č. 1 nachádzajúceho sa na  prvom 
poschodí  nehnuteľnosti, do vlastníctva sú časnej nájomní čky Nadeždy 
Farbulovej , za cenu určenú v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, t. j. za cenu 
určenú znaleckým posudkom,  

 
3. v súlade s § 9a ods. 1 písm. b) o majetku obcí prevod vlastníctva nebytového 

priestoru  o celkovej výmere 30 m², nachádzajúceho sa v nehnuteľnosti 
dobrovo ľnou dražbou, s tým že vyvolávacia cena bude cena ur čená znaleckým 
posudkom, 

 
4. v súlade s § 9a ods. 1 písm. b) o majetku obcí, prevod vlastníctva vo ľného 

nebytového priestoru  nachádzajúceho sa v nehnuteľnosti dobrovo ľnou dražbou, 
s tým že vyvolávacia cena bude cena ur čená znaleckým posudkom.  

 
5. prevod spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku parcela č. 8514/2 

o výmere 659 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a pozemku parcela            
č. 1610 o výmere 44 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v pomere 
určenom pod ľa veľkosti spoluvlastníckych podielov k bytom a nebytový m 
priestorom,  

 



6. prevod spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
k nehnuteľnosti v pomere ur čenom pod ľa veľkosti spoluvlastníckych podielov 
k bytom a nebytovým priestorom,  

 
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí jedného roka odo dňa jeho prijatia.   
 
 
C. k o n š t a t u j e  
 
že osobitný zreteľ v ods. 1,2 bodu B. tohto uznesenia, spočíva v tom, že nájomníčky užívajú 
byty na základe uzavretých nájomných zmlúv na dobu neurčitú už veľmi dlhé obdobie, 
a počas tohto obdobia už niekoľkokrát žiadali o predaj bytu do osobného vlastníctva. 
Zároveň byty sú v zlom technickom stave a na ich údržbu by bolo potrebné vynaložiť vysoké 
finančné prostriedky z rozpočtu mestskej časti. Nehnuteľnosť nie je bytovým domom 
v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, a preto nie je 
možný prevod bytu v zmysle tohto zákona.  
 
D. s p l n o m o c ň u j e  
 
starostku mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na opravu prípadných chýb v písaní 
a počítaní, tak aby došlo k naplneniu tohto uznesenia.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
D ô v o d o v á   s p r á v a 

 
K bodu A. návrhu uznesenia :  
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto (ďalej len „miestne 
zastupiteľstvo), schválilo dňa 14.09.2010 uznesením č. 144/2010 predaj nehnuteľnosti 
nachádzajúcej sa v katastrálnom území Staré Mesto na Špitálskej ulici č. 29, stavba 
súpisné č. 2193, postavená na pozemku parcela č. 8514/2 o výmere 659 m², do vlastníctva 
kupujúcemu obchodnej spoločnosti MERLIN SK s.r.o., so sídlom Klincová 8, 821 08 
Bratislava, IČO: 35 884 851 (ďalej len „kupujúci“), za kúpnu cenu 542 001,00 EUR.   
 
 Mestská časť Bratislava  - Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“) v súlade 
s predmetným uznesením vypracovala Kúpnu zmluvu č. 601053610 (ďalej len „zmluva“). 
Zmluva bola zmluvnými stranami podpísaná dňa 26.11.2010. V zmluve bolo dohodnuté, že 
kúpna cena bude zaplatená do 30 dní odo dňa podpísania zmluvy oboma zmluvnými 
stranami. Kupujúci kúpnu cenu v tejto lehote nezaplatil. Preto bol kupujúci dňa 09.02.2011, 
doporučeným listom, vyzvaný na zaplatenie kúpnej ceny v lehote 10 dní od doručenia tohto 
listu, avšak zásielka bola vrátená späť ako nedoručená. Dňa 23.05.2011 bola na adresu 
spoločnosti (podľa aktuálneho výpisu z obchodného registra) zaslaná opätovná výzva na 
zaplatenie kúpnej ceny, s upozornením na možnosť odstúpenia od zmluvy. Kupujúci si opäť 
zásielku neprevzal. Nakoľko uplynula aj dodatočná lehota na plnenie zmluvy kupujúcim, 
mestská časť pripravila návrh na odstúpenie od kúpnej zmluvy a dňa 07.10.2011 bolo 
kupujúcemu doru čené odstúpenie od zmluvy.  
 
S poukazom na uvedené skutočnosti predkladateľ konštatuje, že uznesenie miestneho 
zastupiteľstva č. 144/2010 sa nepodarilo v primeranej lehote naplniť (z dôvodov na strane 
kupujúceho), a tým predkladateľ navrhuje miestnemu zastupiteľstvu predmetné uznesenie 
zrušiť.  
 
K bodu B. ods. 1 a 2 návrhu uznesenia:  
 
 Zákon č. 182/1993 Z. z. v § 2 ods. 1 ustanovuje definíciu „bytového domu“. Bytovým 
domom sa v intenciách tohto zákona rozumie: „budova, v ktorej  je viac ako polovica 
podlahovej plochy určená na bývanie a má viac ako tri byty.“  
 
Predmetná nehnuteľnosť je na liste vlastníctva č. 10 zapísaná ako druh stavby – iná  
budova. V budove sa nachádzajú 2  byty. Z uvedeného dôvodu, preto nehnuteľnosť 
Špitálska č. 29 nie je bytovým domom v zmysle zákona 182/1993 Z. z. , ale je to iná 
budova  (pretože v budove sú menej ako tri byty).  
 
Aj napriek uvedenej skutočnosti, že budova nie je bytovým domom v zmysle zákona                         
č. 182/1993 Z. z. podali nájomníčky niekoľko žiadostí o prevod bytu v zmysle zákona                   
č. 182/1993 Z. z, na ktoré im bolo odpovedané že prevod bytu v zmysle zákona č. 182/1993 
Z. z. nie je možný.  
 
Vzhľadom k tomu, že nájomníčky užívajú predmetné byty už niekoľko rokov (p. Bojkovská 
od roku 1994, p. Fabulová od roku 1984), a zároveň žiadajú o predaj bytu do ich osobného 
vlastníctva, navrhujeme predať byty, ktoré užívajú nájomníčky na základe uzavretých 



nájomných zmlúv, do ich osobného vlastníctva za cenu určenú v zmysle zákona č. 18/1996 
Z. z., t. j. za cenu určenú minimálne znaleckým posudkom , tak aby bolo vyhovené 
požiadavkám nájomníčok.  
 
K bodu B. ods. 3 a 4 návrhu uznesenia:  
 
V nadväznosti na právnu skutočnosť, že na predmetnú budovu sa nevzťahuje zákon                   
č. 182/1993 Z. z. nemá nájomca nebytového priestoru  o výmere 30 m² (nájomca p. 
Norbert Török na základe uzavretej Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 
08.09.1994) predkupné právo na prevod nebytového priestoru do o sobného 
vlastníctva . Zmluvné strany sa v uzavretej nájomnej zmluve ani nedohodli na predkupnom 
práve nájomcu nebytového priestoru.  
 
Ďalší nebytový priestor v budove  je voľný neobsadený nájomcom, a preto s ním správca 
nehnuteľnosti mestská časť môže nakladať podľa vlastnej vôle, pri dodržiavaní všetkých 
zákonných predpisov.  
 
V zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,  sa prevody majetku obcí musia 
vykonať buď na základe obchodnej verejnej súťaže, dobrovo ľnou dražbou  alebo priamym 
predajom.  
 
V nadväznosti sa uvedené zákonné ustanovenie pristúpila mestská časť k zámeru odpredať 
2 nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú v budove formou dobrovoľnej dražby. Takýmto 
postupom môže mestská časť Bratislava - Staré Mesto získa ť do svojho rozpo čtu 
finan čné prostriedky a zárove ň transparentne a hospodárne naklada ť s majetkom , 
ktorý je j bol zverený.   
 
Vyvolávacou cenou bude cena určená minimálne znaleckým posudkom.  
 
 

Predkladateľ predkladá uvedený materiál na schválenie aj z dôvodu, že právny stav 
ohľadne predmetnej nehnute ľnosti je už dlhodobo neúnosný . Nájomcovia bytov, žijú 
dlhodobo v právnej neistote, keďže mestská časť v minulosti nepristúpila k prevodu 
vlastníctva bytov do ich osobného vlastníctva (či už so zákonných dôvodov alebo iných 
prekážok, ktoré bránili prevodu vlastníctva). Nehnuteľnosť sa zároveň nachádza v zlom 
technickom stave a mestská časť nemá finančné prostriedky na to, aby uvedenú budovu 
zrekonštruovala. Mestská časť, preto pristúpila k vyššie uvedenému zámeru, pretože má 
zato, že takýmto konaním môže do svojho rozpo čtu získa ť značné finan čné 
prostriedky .  
 
 
  
 
 
 
 


