
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

 

Bratislava,  apríl 2013 
 

 
  

 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady       dňa 16.04.2013 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva     dňa 23.04.2013 

 
 
 
 

N  Á  V  R  H  
na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehn uteľnosti  

Konventná č. 5 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 uznesenia 
- dôvodovú správu  
- predchádzajúci súhlas primátora 
- uznesenie č. 98/2012  
- fotodokumentácia nehnuteľnosti  
     

 



  
  

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. 98/2012 
zo dňa  25. septembra 2012.   

 
B. s c h v a ľ u j e  
 
Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti stavba súpisné č. 623, 
postavená na pozemku parcela č. 3222, ako parcela registra „C“ o výmere 720 m², druh 
pozemku – zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúca sa na Konventnej ul. č. 5 
v Bratislave , zapísaná na liste vlastníctva č. 2759, formou predaja spoluvlastníckeho 
podielu hlavného mesta SR Bratislava, v správe mest skej časti Bratislava-Staré 
Mesto o ve ľkosti spoluvlastníckeho podielu 14/48 z celku , do vlastníctva kupujúceho 
za kúpnu cenu vo výške 264.120,54 EUR.  
 
Kupujúci je podielový spoluvlastník obchodná spoločnosť Konventná Apartments, 
s.r.o.,  IČO: 35 739 606, so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava.  
 
Kúpna cena bude kupujúcim uhradená do 30 dní od podpísania zmluvy oboma 
zmluvnými stranami. Kúpna cena bude zložená do notárskej úschovy u notára so sídlom 
v Bratislave. Kúpna cena bude uvoľnená v prospech predávajúceho po predložení 
originálu z výpisu z listu vlastníctva notárovi, ktorý bude potvrdzovať, že kupujúci je 
výlučným vlastníkom nehnuteľnosti. Náklady spojené so zriadením notárskej úschovy, 
bude v plnej výške znášať kupujúci.  
 
V prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy zmluvnými stranami do 3 mesiacov 
odo dňa prijatia uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto týkajúceho sa predaja spoluvlastníckeho podielu, stratí uznesenie platnosť. 
 

 
C. 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  
 

Bytový dom bol postavený v roku 1870 a je zapísaný na liste vlastníctva č. 2759, ako 
stavba súpisné č. 623, postavený na pozemku parcela č. 3222, o výmere 720 m², druh 
pozemku – zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa na Konventnej ul. č. 5 
v Bratislave. Nehnuteľnosť je v súčasnosti v podielovom spoluvlastníctve 
spoluvlastníkov:  
 
- hlavné mesto SR Bratislava – v správe mestská časť Bratislava-Staré Mesto o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 14/48 z celku  
  
- Konventná Apartments, s.r.o., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 34/48 z celku   
 
V nehnuteľnosti sa nachádza:  
 
- 11 bytov o celkovej výmere 735,64 m² 
- 1 nebytový priestor o celkovej výmere 52,70 m². 
 
Nehnuteľnosť je evidovaná ako národná kultúrna pamiatka. Z technického hľadiska sa 
jedná o murovaný dom. Z vypracovaného znaleckého posudku vyplýva, že krytina 
strechy, dvere, vykurovanie, elektroinštalácia a vnútorné vybavenie sú v stave, ktorý 
zodpovedá veku domu, a je potrebná ich rekonštrukcia, najmä dažďových žľabov 
a zvodov i pálenej krytiny. Taktiež omietky a okná na dome potrebujú rekonštrukciu. 
Nehnuteľnosť Konventná č. 5  si preto vyžaduje celkovú rekonštrukciu. Nebytový priestor 
je nevyužívaný a v zanedbanom stave, nachádza sa v dvornej časti nehnuteľnosti. 
Podľa historických análov slúžil ako modlitebňa, neskôr na ubytovanie pre služobníctvo, 
dnes je neobývaný a nevyužívaný.  
 
Domová nehnuteľnosť je v súčasnosti obsadená 11 užívateľmi bytov, na základe 
uzavretých zmlúv.  
 
1. Viliam Bíro,   
2. Štefan Šimuni st.,  
3. Terézia Turčániková,  
4. Jozef Sklenák, 
5. Fridrich Valkovič,  
6. Štefan Šimuni ml.  
7. Dalibor Kán,  
8. Jaroslav Juráš,  
9. Mária Hambálková,  
10. Jana Lacková,  
11. Víťazoslav Orth, (prebieha exekučné konanie o vypratanie bytu).  
 
V zmysle prijatého zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania 
niektorých nájomných vzťahov k bytom a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon“) 
dostali  nájomcovia  výpove ď z nájmu bytu. Výpovedná lehota uplynula bu ď 
v decembri 2011 alebo v marci roku 2012. Uplynutím výpovednej lehoty sú 
nájomcovia v právnom postavení užívateľov bytov. V zmysle § 3 ods. 6 zákona majú 



právo aj naďalej užívať byt, ktorého boli nájomcom a to až do pridelenia bytovej 
náhrady.  
 
Vzhľadom k tomu, že ide o národnú kultúrnu pamiatku, má v zmysle § 23 zákona                    
č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, príslušný ústredný orgán štátnej správy, 
ktorým je v tomto prípade ministerstvo kultúry SR Bratislava, právo na uplatn enie 
predkupného práva  k nehnuteľnosti Konventná č. 5. Dňa 28.02.2013 sa ministerstvo 
kultúry SR Bratislava vyjadrilo, že ponuku na uplatnenie predkupného práva neprijíma.   
 
Dňa 19.02.2013 požiadal podielový spoluvlastník obchodná spoločnosť Konventná 
Apartments s.r.o. o kúpu spoluvlastníckeho podielu 14/48 z celku za kúp nu cenu 
určenú Znaleckým posudkom  s tým, že kúpna cena bude uhradená do notárskej 
úschovy u notára so sídlom v Bratislave. Peňažné prostriedky budú uvoľnené na účet 
predávajúceho na základe predloženia originálu listu vlastníctva, ktorý bude potvrdzovať, 
že kupujúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti. Náklady spojené so zriadením 
notárskej úschovy, bude v plnej výške znáša ť kupujúci.  
 
Primátor hlavného mesta udelil predchádzajúci súhlas k prevodu vlastníctva 
spoluvlastníckeho podielu dňa 25.2.2013. Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto bol 
doručený dňa 20.03.2013.  
 
Z vyššie uvedených dôvodov predkladateľ navrhuje zrušiť uznesenie Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 25. septembra 2012                     
č. 98/2012, ktoré predstavovalo iný spôsob vyporiadania podielového spoluvlastníctva 
a to uzavretie Dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva 
k predmetnej nehnuteľnosti. Keďže podielový spoluvlastník požiadal o kúpu 
spoluvlastníckeho podielu a primátor udelil predchádzajúci súhlas na prevod 
spoluvlastníckeho podielu, predkladateľ navrhuje zrušiť predmetné uznesenie.  
 
 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto dala vypracovať Znalecký posudok č. 2/2013 na 
stanovenie všeobecnej hodnoty spoluvlastníckeho podielu 14/48 z celku k nehnuteľnosti 
Konventná č. 5 v Bratislave. Cena spoluvlastníckeho podielu 14/48 z celku je určená vo 
výške 264.120,54 EUR( z toho cena spoluvlastníckeho podielu na stavbe je stanovená 
vo výške 171.731,04 EUR a cena spoluvlastníckeho podielu na pozemku je stanovená 
vo výške 92.389,50 EUR).  
 
V prípade, že sa podieloví spoluvlastníci nedohodnú na mimosúdnom vyporiadaní 
podielového spoluvlastníctva je zrejmé, že podielové spoluvlastníctvo bude potrebné 
vyporiadať cestou súdneho konania. V zmysle zákona o súdnym poplatkoch je 
v takomto konaní základom súdneho poplatku cena podielu požadovaného 
navrhovateľom. Trovy súdneho konania môžu predstavovať finančnú záťaž minimálne 
do výšky približne 73.000,00 EUR. Z doterajšej praxe súdov vyplýva, že prípadné súdne 
konanie by trvalo minimálne približne 4-5 rokov vrátane odvolacieho a dovolacieho 
konania.  
 
V zmysle § 140 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ak sa 
spoluvlastnícky podiel prevádza má podielový spoluvlastník  zákonné predkupné 
právo.  
 



 
 
Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, ktoré navrhuje predkladateľ predstavuje 
jednak finan čnú úsporu a jednak postup, ktorým bude obec hospodárne naklada ť so 
svojím majetkom a majetkom, ktorý jej bol zverený v zmysle § 7 zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí.  
 
Zároveň nehnuteľnosť sa nachádza v zlom technickom stave (vid priložená 
fotodokumentácia) a vyžaduje si značné finančné prostriedky, ktoré mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto nemá vo svojom rozpočte.  
 
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti predkladateľ navrhuje schváliť predaj 
spoluvlastníckeho podielu 14/48 z celku do vlastníctva kupujúcemu, pretože uvedené 
riešenie je ekonomicky výhodné a zákonné riešenie, a to z krátkodobého ako 
i dlhodobého hľadiska.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 



doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. 
primátor 

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA 

Vážená pani starostka, 

Bratislava 25.02.2013 
Č.j.: MAGS SNM 42268/13 -)../6rn6 

na základe Vašej žiadosti zo dňa 22.02.2013 zn. 7634/2013IPRAlBau, vo veci 
udelenia predchádzajúceho súhlasu primátora k prevodu vlastníctva nehnuteľného 
majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava - Staré Mesto udeľujem 

predchádzajúci súhlas č. 01 01 0015 13 

podľa čl. 80 ods. 5 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy k odpredaju nehnuteľností v 
katastrálnom území Staré Mesto 

• pozemok registra "C" parc. č. 3222 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 720 
m2

, zapísaný na liste vlastníctva Č. 2759 v podiele 14/48 
• stavba s.Č. 623 postavená na pozemku p.č. 3222 na Konventnej ul. Č. 5, Bratislava, 

zapísaná na liste vlastníctva Č. 2759 v podiele 14/48 

za celkovú kúpnu cenu najmenej vo výške 264 120,54 €, s podmienkami: 

predaj bude uskutočnený v súlade so všetkými ustanoveniami zákona 
SNR Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
vzťahujúcimi sa na prevod vlastníctva nehnuteľnosti podľa § 9a 

na predmet predaja nie je uplatnený reštitučný nárok podľa pri slušných 
právnych predpisov, okrem reštitučného nároku uplatneného podľa zákona 
č. 503/2003 Z. z. 

v pripade uplatnenia predkupného práva - predkupné právo môže byť dohodnuté 
len pre hlavné mesto SR Bratislavu 

v kúpnej zmluve bude dohodnutý termín zaplatenia kúpnej ceny patriacej 
hlavnému mestu SR Bratislave v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 
(ako aj prípadné sankcie) najneskôr do 30 dní odo dňa obojstranného podpísania 
kúpnej zmluvy. 



Tento súhlas platí 12 mesiacov odo dňa podpisu. 

V zmysle čl. 80 ods. 5 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy Vám udeľujem 

plnú moc 

na podpísanie kúpnej zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu 14/48 na pozemku 
p.č. 3222 a stavbe s.č. 623 k. ú. Staré Mesto, ako aj návrhu na vklad vlastníckeho 
práva do katastra nehnuteľností. 
Zároveň Vás žiadam, po obojstrannom podpise kúpnej zmluvy, o zaslanie dvoch jej 
rovnopisov na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy pre evidenčné a archívne účely. 

S pozdravom 

Vážená pani 
PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto 
Vajanské nábr. 3 
81421 Bratislava 



~ MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

VÝPIS 
Z uznesení 13. zasad nn tia Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava

Staré Mesto v 6. volebnom období, konaného 25. septembra 2012 

23. Návrh . na vvporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnutel'nosti Konventná č. 5 
v Bratislave 

Uznesenie č. 98/2012 

~íestiie -zastupITeľstVo mestskejčaslrBratísrava=-Staré Mesto 

A. súhlasí 

s vyporiadaním podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti stavba súpisné č. 623, postavená 
na pozemku parcela č. 3222, o výmere 720 m2

, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
nachádzajúci sa na Konventnej ulici č. 5 v Bratislave, zapísaný na liste vlastníctva č. 2759, formou 
uzavretia Dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k predmetnej 
nehnutel'nosti po uplynutí výpovedných lehôt nájomcov nasledovne: 
a) hlavné mesto SR Bratislava - v správe mestská časť Bratislava-Staré Mesto sa stáva 

výlučným vlastníkom bytov č. 1 (súčasný nájomca Viliam Bíro), č. 2 (súčasný nájomca Štefan 
Šimuni st.) č. 3 (vol'ný byt), č. 10 (vol'ný byt), č. 13 (súčasný nájomca Víťazoslav Orth), spolu 
5 bytov, o celkovej výmere podlahovej plochy 218,52 mZ, 

b) spoluvlastníci bytového domu sa stávajú výlučnými vlastníkmi bytov č. 4 (súčasný nájomca 
Terézia Turčániková), č. 5 (súčasný nájomca Jozef Sklenák), č. 6 (súčasný nájomca Štefan 
Šimuni ml.), č. 7 (súčasný nájomca Dalibor Kán), č. 8 (súčasný nájomca Fridrich Valkovič), č. 9 
(súčasný nájomca Jaroslav Juráš), č. 11 (súčasný nájomca Mária Hambálková), č. 12 (súčasný 
nájomca Jana Lacková), spolu 8 bytov, o celkovej výmere podlahovej plochy 517,12 m2

, 

c) spoločné časti a spoločné zariadenia domu a pozemok sa stávajú podielovým spoluvlastníctvom 
vlastníkov bytov a nebytového priestoru v pomere podlahových plôch bytov a nebytového 
priestoru, 

d) spoluvlastník sa zaväzuje doplatiť rozdiel vo výmere podlahových plôch bytov hlavnému mestu 
SR Bratislava - v správe mestská časť Bratislava-Staré Mesto, a to vo výške určenej podl'a 
zákona Č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, 

e) spoluvlastník vykoná rekonštrukciu nehnutel'nosti s tým, že hlavné mesto SR Bratislava -
v správe mestská časť Bratislava-Staré Mesto sa bude podieľať na kompenzácií nákladov na 
predmetnú obnovu nehnuteľnosti, v rozsahu jej súčasného spoluvlastníckeho podielu 1/3 
z celku, maximálne však do výšky ceny bytu č. 2 o výmere podlahovej plochy 24,00 mZ, ktorý 
bude vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava - v správe mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, za cenu určenú znaleckým posudkom. 

Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí jedného roka odo dňa jeho prijatia. 

Podateľňa úradu Telefón 
Vajanského nábr. 3 02/59 246 111 
814 21 Bratislava 

Bankové spojenie 
1526-012/0200 

IČO 
OO 603147 

Internet 
www.staremesto.sk 



B. splnomocňuje 

starostku mestskej časti 
na opravu prípadných chýb v písaní a počítaní, tak aby došlo k naplnenie tohto uznesenia. 

Bratislava, 27.09.2012 

Spracoval: In~~ 

PhDr. Tatiana ROSOV Á, v. r. 
starostka mestskej časti 


