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N á v r h  u z n e s e n i a  
 
 

M ies tne  zas tup i t e ľs t vo  mes t ske j  ča s t i  B ra t i s la va -S ta ré  Me s to  
 
 
A.  
 
nesúhlasí s vrátením zverených nehnute ľností  nachádzajúcich sa v bytovom dome  
súpisné č. 112, postavenom na pozemku parcelné číslo 132/3, parcela registra „C“ 
vo výmere 411 m², druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúcich sa na 
ulici Medená č. 35, zapísaných na liste vlastníctva č. 212 nasledovne: 
 

- byt č. 2 a spoluvlastnícky podiel  na spoločných častiach a zariadeniach domu 
a pozemku parcelné číslo 132/1, parcela registra „C“ vo výmere 116 m², druh 
pozemku - zastavané plochy a nádvoria a pozemku parcelné číslo 132/3, parcela 
registra „C“ vo výmere 411 m², druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria  vo 
výške 10449/186349, 

- byt č. 4 a spoluvlastnícky podiel  na spoločných častiach a zariadeniach domu 
a pozemku parcelné číslo 132/1, parcela registra „C“ vo výmere 116 m², druh 
pozemku - zastavané plochy a nádvoria a pozemku parcelné číslo 132/3, parcela 
registra „C“ vo výmere 411 m², druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria  vo 
výške 7447/186349, 

- byt č. 6 a spoluvlastnícky podiel  na spoločných častiach a zariadeniach domu 
a pozemku parcelné číslo 132/1, parcela registra „C“ vo výmere 116 m², druh 
pozemku - zastavané plochy a nádvoria a pozemku parcelné číslo 132/3, parcela 
registra „C“ vo výmere 411 m², druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria  vo 
výške 9859/186349, 

- byt č. 10 a spoluvlastnícky podiel  na spoločných častiach a zariadeniach domu 
a pozemku parcelné číslo 132/1, parcela registra „C“ vo výmere 116 m², druh 
pozemku - zastavané plochy a nádvoria a pozemku parcelné číslo 132/3, parcela 
registra „C“ vo výmere 411 m², druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria  vo 
výške 9771/186349, 

- byt č. 11 a spoluvlastnícky podiel  na spoločných častiach a zariadeniach domu 
a pozemku parcelné číslo 132/1, parcela registra „C“ vo výmere 116 m², druh 
pozemku - zastavané plochy a nádvoria a pozemku parcelné číslo 132/3, parcela 
registra „C“ vo výmere 411 m², druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria  vo 
výške 7475/186349, 

- byt č. 12 a spoluvlastnícky podiel  na spoločných častiach a zariadeniach domu 
a pozemku parcelné číslo 132/1, parcela registra „C“ vo výmere 116 m², druh 
pozemku - zastavané plochy a nádvoria a pozemku parcelné číslo 132/3, parcela 
registra „C“ vo výmere 411 m², druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria  vo 
výške 9801/186349, 

- byt č. 15 a spoluvlastnícky podiel  na spoločných častiach a zariadeniach domu 
a pozemku parcelné číslo 132/1, parcela registra „C“ vo výmere 116 m², druh 
pozemku - zastavané plochy a nádvoria a pozemku parcelné číslo 132/3, parcela 
registra „C“ vo výmere 411 m², druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria  vo 
výške 2678/186349, 



- byt č. 18 a spoluvlastnícky podiel  na spoločných častiach a zariadeniach domu 
a pozemku parcelné číslo 132/1, parcela registra „C“ vo výmere 116 m², druh 
pozemku - zastavané plochy a nádvoria a pozemku parcelné číslo 132/3, parcela 
registra „C“ vo výmere 411 m², druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria  vo 
výške 11894/186349, 

- byt č. 21 a spoluvlastnícky podiel  na spoločných častiach a zariadeniach domu 
a pozemku parcelné číslo 132/1, parcela registra „C“ vo výmere 116 m², druh 
pozemku - zastavané plochy a nádvoria a pozemku parcelné číslo 132/3, parcela 
registra „C“ vo výmere 411 m², druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria  vo 
výške 9801/186349, 

 
do priamej správy hlavného mesta Slovenskej republi ky Bratislavy . 
 
 
B. 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, ako aj ju splnomocňuje na 
vykonanie tohto uznesenia. 
 
 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
D ô v o d o v á   s p r á v a 

 
 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  (ďalej tiež „hlavné mesto“) 
Protokolom o zverení majetku hlavného mesta SR Bratislavy do správy mestskej časti 
Bratislava Staré Mesto č. 51/92 zo dňa 21.12.1992 zverilo  podľa ust. § 6 zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  (ďalej 
tiež „mestská časť“) nehnute ľnosti, resp. spoluvlastnícky podiel pôvodne vo ve ľkosti 
48/96 z celku k nehnute ľnostiam:  bytový dom  súpisné č. 112, postavený na pozemku 
parcelné číslo 132/3, parcela registra „C“ vo výmere 411 m², druh pozemku - zastavané 
plochy a nádvoria, nachádzajúci sa na ulici Medená č. 35, pozemok  parcelné číslo 
132/1, parcela registra „C“ vo výmere 116 m², druh pozemku - zastavané plochy 
a nádvoria a pozemok  parcelné číslo 132/3, parcela registra „C“ vo výmere 411 m², druh 
pozemku - zastavané plochy a nádvoria, zapísané na liste vlastníctva č. 212 (ďalej tiež 
„bytový dom Medená 35, „bytový dom“, „pozemok“, „pozemky“ „nehnuteľnosť“ alebo spolu 
tiež „nehnuteľnosti“). 

 
Dohodou o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvl astníctva zo d ňa 

11.12.2012, ktorá bola schválená uznesením č. 99/2012 Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti došlo k vyporiadaniu podielového spoluvlastníctva k  nehnute ľnosti , 
pričom hlavné mesto SR Bratislava  – v správe mestská časť Bratislava-Staré Mesto sa 
stalo výlu čným vlastníkom bytov č. 2, č. 4, č. 6, č. 10, č. 12, č. 13, č. 15, č. 18, č. 21 
(spolu 9 bytov o celkovej výmere podlahovej plochy 791,75 m²) a vlastníkom 
spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a na 
pozemkoch. 

 
Primátor  hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, 

CSs. listom č. MAGS SNM 53750/13-1/328964 zo dňa 22.08.2013 adresovaným starostke 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, PhDr. Tatiane Rosovej a doručeným mestskej časti 
dňa 05.09.2013 požiadal o vrátenie zverených nehnute ľností (bytov a k nim 
prislúchajúcich spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu 
a na pozemku) do priamej správy hlavného mesta za ú čelom ich majetkovoprávneho 
vysporiadania . 

 
Z technického hľadiska je stav nehnute ľnosti dobrý . V bytovom dome sa na 1. -5. 

poschodí nachádzajú byty. Na 7. poschodí sa nachádza miestnosť s expanznou nádržou 
ÚK, strojovňa výťahu, a miestnosť pre spoločné využitie obyvateľmi domu. V roku 2005 
boli zhotovené nové rozvody elektriny v schodiskovom priestore a nové elektrorozvodné 
skrine na poschodiach. Na uličnej fasáde  bola vykonaná oprava po opadnutí pôvodnej 
omietky, a tak uličná fasáda je v dobrom stave. Na fasáde dvora nebola vykonaná oprava, 
a preto je potrebná rekonštrukcia dvornej časti fasády. 
 
V roku 2006 bol vypracovaný Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty 
nehnuteľnosti. V zmysle uvedeného znaleckého posudku, pri zohľadnení technického 
stavu bytového domu, bola cena nehnuteľnosti pred vyporiadaním podielového 
spoluvlastníctva zaokrúhlene určená vo výške 770.098,92 EUR (z toho všeobecná 
hodnoty bytového domu vo výške  548.035,68 EUR a všeobecná hodnota pozemku vo 
výške 221.404,63 EUR). 



 
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 dostali všetci 15 
nájomcovia výpoveď z nájmu bytu. Výpovedná lehota v uvedených prípadoch uplynula 
dňa 30.09.2012.  
 
V zmysle uvedených konštatovaní a doteraz platnej právnej úpravy možno predpokladať, 
že nájomcovia, ktorí požiadali o bytovú náhradu a bytová náhrada im bola priznaná, sú 
oprávnení bývať v predmetných bytoch, dokiaľ im nebude poskytnutá bytová náhrada, t.j. 
do r. 2016. Ostatní nájomcovia, ktorí nepožiadali o bytovú náhradu budú povinní byty 
vypratať po uplynutí výpovednej lehoty. Niektorí z nájomcov  majú v súčinnosti so 
spoluvlastníkmi dohodnutí už termín protokolárneho vypratania bytov.  
 
Nájomcovia, ktorým bola priznaná bytová náhrada budú uhrádzať až do pridelenia bytovej 
náhrady tzv. regulované nájomné. Po pridelení bytovej náhrady bude byt v zmysle 
platného opatrenia ministerstva financií preukázateľne voľný. Nájomcovia, ktorí 
nepožiadali o bytovú náhradu, alebo im nebude priznaná, boli povinní vypratať byt po 
uplynutí výpovednej lehoty, t.j. 30.09.2012  (alebo uzavrieť s mestskou časťou po uplynutí 
výpovednej lehoty novú nájomnú zmluvu s novými platobnými podmienkami). 
V uvedených prípadoch budú byty taktiež preukázateľné voľné, t.j. nezaťažené nájomcami 
s regulovaným nájmom, a v takýchto bytoch bude následne v zmysle zákonných 
ustanovení účtované „trhové nájomné“, resp. reálne sociálne spravodlivé nájomné. 
 

Predkladateľ predkladá na zasadnutie miestneho zastupiteľstva návrh na vyjadrenie 
nesúhlasu s vrátením zverených nehnute ľností  do priamej správy hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy z nasledovných dôvodov: 

a) nie sú splnené podmienky na požadovanie vrátenia zverených nehnuteľností, t.j. 
žiadosť o vrátenie zverených nehnuteľností nie je riadne odôvodnená v zmysle 
Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, resp. v žiadosti uvedený 
dôvod nie je legitímnym dôvodom, pre ktorý by primátor mohol žiadať o vrátenie 
zverených nehnuteľností, 

b) majetkovoprávne vyporiadanie zverených nehnuteľností z titulu výkonu správy 
vykonáva mestská časť, 

c) vrátenie zverených nehnuteľností bude mať nepriaznivý vplyv na príjmovú časť 
rozpočtu mestskej časti. 

 
A. Podmienky od ňatia majetku hlavného mesta zvereného do správy mes tskej 

časti  
 

Primátor hlavného mesta v liste zo dňa 22.08.2013 žiada o vrátenie zverených 
nehnuteľností do priamej správy hlavného mesta, pričom ako dôvod vrátenia uvádza ich 
majetkovoprávne vysporiadanie. 
 
Podľa Čl. 84 ods. 1 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Bratislava 
môže odňať majetok zverený do správy mestskej časti, ak ide o majetok 



a) ktorý potrebuje vo verejnom záujme na verejnoprospešné stavby podľa schválenej 
územnoplánovacej dokumentácie, 

b) ktorým vytvára podmienky na činnosť orgánov uvedených v čl. 2 ods. 2, 
c) ktorý potrebuje na plnenie prenesenej pôsobnosti, 
d) ktorý potrebuje pre plnenie samosprávnych funkcií celomestského charakteru 

uvedených v čl. 28 ods. 1 písm. c) až g), j) a k) a čl. 28 ods. 2 písm. f) až i), 
e) ktorý prevažne alebo celkom slúži celomestským potrebám alebo na zabezpečenie 

plnenia funkcií Bratislavy, a to najmä všetky nehnuteľnosti, v ktorých sú umiestnené 
rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Bratislavy a zariadenia zriadené 
Bratislavou vrátane ich prevádzok. 

 
Podľa Čl. 84 ods. 2 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na 
zabezpečenie úloh Bratislavy uvedených v odseku 1 môže primátor požiadať starostu o 
vrátenie majetku zvereného do správy mestskej časti, ak Bratislava 
a) nemá vhodný nezverený majetok alebo vhodný zverený majetok do správy 

rozpočtovým organizáciám alebo príspevkovým organizáciám Bratislavy, ktorý by im 
mohlo odňať, 

b) uhradí mestskej časti zostatkovú hodnotu preukázaných nákladov, ktoré vložila na 
zveľadenie vráteného majetku odo dňa jeho zverenia do správy, a to do dvoch 
mesiacov odo dňa jeho vrátenia. 
 

Vychádzajúc zo znenia citovaných ustanovení Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy vyplýva, že pre žiadosť primátora o vrátenie majetku  zvereného do 
správy mestskej časti musia byť súčasne splnené nasledovné podmienky : 

- zverený majetok má slúžiť na zabezpečenie  taxatívne určených úloh hlavného 
mesta , napr. verejnoprospešné stavby, plnenie samosprávnych funkcií, výkon 
prenesenej pôsobnosti zo štátu na obec, atď.. 

- hlavné mesto nemá iný  vhodný nezverený majetok , 

- hlavné mesto nemá iný vhodný majetok zverený  svojím rozpočtovým 
organizáciám alebo príspevkovým organizáciám, ktorý by im mohlo odňať, 

- hlavné mesto uhradí  mestskej časti náklady vynaložené na zveľadenie  
zvereného majetku. 

 
Podľa názoru predkladateľa, žiadosť primátora o vrátenie zvereného majetku zo dňa 

22.08.2013 nie je riadne odôvodnená v zmysle Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy, resp. v žiadosti uvedený dôvod nie je legitímnym dôvodom, pre ktorý 
by primátor mohol žiadať mestskú časť o vrátenie zverených nehnuteľností. 
 

Z uvedeného dôvodu mestská časť nie je povinná a ani oprávnená vyhovieť žiadosti 
primátora, vzhľadom na skutočnosť, že vrátenie zverených nehnuteľností na základe 
doručenej žiadosti primátora by bolo v rozpore so Štatútom hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy. 
 

B. Majetkovoprávne vyporiadanie zverených nehnute ľností z titulu výkonu správy 
vykonáva mestská časť 



 
Hlavné mesto tým, že zverilo nehnuteľnosti do správy mestskej časti prejavilo vôľu 

vzdať sa priameho hospodárenia s nehnuteľnosťami, pričom právo hospodárenia zverilo 
mestskej časti. 
 
Mestská časť ex lege vykonáva správu zverených nehnuteľností, t.j. je oprávneným 
držiteľom a užívateľom nehnuteľností, nakladá s nehnuteľnosťami, berie z nich úžitky 
napríklad v podobe nájmu, pričom oprávnenie mestskej časti nakladať so zverenými 
nehnuteľnosťami zahŕňa aj jej oprávnenie na majetkovoprávne vyporiadanie, resp. prevod 
vlastníctva nehnuteľností mestskou časťou. 

 
Podľa ust. § 6 ods. 1 veta prvá zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí obec hospodári so 
svojím majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu majetku obce (ďalej len 
"správca"), ktorým je jej rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia zriadená 
podľa osobitného predpisu. 

 
Podľa ust. § 6 ods. 2 veta prvá zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí hlavné mesto 
Slovenskej republiky Bratislava a mesto Košice zverujú časti svojho majetku do správy 
mestským častiam. 
 
Podľa ust. § 6 ods. 3 veta druhá zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí správca alebo 
mestská časť sú oprávnení a povinní majetok obce držať, užívať na plnenie úloh v rámci 
predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, brať z neho úžitky a nakladať s ním v súlade s 
týmto zákonom a so zásadami hospodárenia s majetkom obce; mestská časť tiež v súlade 
so štatútom mesta. 
 
Podľa čl. III ods. 1 Protokolu o zverení majetku hlavného mesta SR Bratislavy do správy 
mestskej časti Bratislava Staré Mesto č. 51/92 zo dňa 21.12.1992 majetok sa zveruje 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto bezodplatne s tým, že so zvereným majetkom sa 
v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov zverujú i súvisiace majetkové práva 
a záväzky. 

 
C. Vplyv vrátenia zverených nehnute ľností na príjmovú časť rozpo čtu mestskej 

časti  
 

Vrátenie zverených nehnuteľností bude mať jednoznačný negatívny dopad na 
príjmovú časť rozpočtu mestskej časti nasledovne: 

- vrátením zverených nehnuteľností mestská časť príde o výnos  z pravidelného 
nájomného  za byty, 

- vrátením zverených nehnuteľností a následným majetkovoprávnym vyporiadaním 
(predajom bytov) zo strany hlavného mesta mestská časť príde o výnos redaja 
nehnuteľností. 

V prípade, že vyporiadanie nehnuteľností, t.j. predaj bytov vykoná mestská časť 
ako správca, mestská časť získa 50 % z kúpnej ceny. 
 
V prípade, že vyporiadanie nehnuteľností vykoná hlavné mesto po vrátení 
zverených nehnuteľností zo strany mestskej časti, mestská časť v zmysle štatútu už 



nebude mať nárok na výnos z predaja bytov, t.j. hlavné mesto zinkasuje 100 % 
z kúpnej ceny. 

 

Podľa údajov realitných portálov: 

- priemerná výška trhového nájomného za byt na ulici Medená v Bratislave je vo 
výške 10,00 EUR/m²/mesiac, t.j. orienta čná výška mesa čného trhového 
nájomného za byty  v bytovom dome Medená č. 35 v správe mestskej časti, ktoré 
žiada primátor vrátiť je vo výške 7.917,50 EUR. 

- priemerná kúpna cena bytu na ulici Medená v Bratislave je vo výške 2.000,00 
EUR/m², t.j. orienta čná kúpna cena bytov  v bytovom dome Medená č. 35 
v správe mestskej časti, ktoré žiada primátor vrátiť je vo výške 1.583.500,00 EUR. 

 
Vrátením zverených nehnuteľností do priamej správy hlavného mesta mestská časť 

príde o pravidelný výnos z nájmu  a v prípade predaja nehnuteľností zo strany hlavného 
mesta mestská časť príde o výnos z predaja vo výške 50% z kúpnej ceny  každého 
predaného bytu . 
 
Podľa Čl. 91 ods. 1 písm. f) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
rozpočtové príjmy Bratislavy medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí sa 
rozdelia tak, že príjmy z výnosu z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy zvereného do 
správy mestskej časti s počtom obyvateľov nad 40 000 sa rozdelia v pomere 50 % pre 
rozpočet Bratislavy a 50 % pre rozpočet mestskej časti; výšku príjmu Bratislavy z predaja 
určí mestská časť v kúpnej zmluve a zároveň určí, aby ho kupujúci uhradil priamo na účet 
Bratislavy. 
 

Vychádzajúc z uvedeného, predkladate ľ navrhuje vyslovi ť nesúhlas s vrátením 
zverených nehnute ľností : bytov č. 2, č. 4, č. 6, č. 10, č. 12, č. 13, č. 15, č. 18, č. 21 a 
spoluvlastníckych podielov  na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a na 
pozemkoch nachádzajúcich sa v bytovom dome  súpisné č. 112, postavenom na 
pozemku parcelné číslo 132/3, parcela registra „C“ vo výmere 411 m², druh pozemku - 
zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúcich sa na ulici Medená č. 35, zapísaných na 
liste vlastníctva č. 212 do priamej správy hlavného mesta Slovenskej republ iky 
Bratislavy . 

 
Podľa Čl. 84 ods. 3 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ak starosta 
neoznámi primátorovi do dvoch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti stanovisko 
miestneho zastupiteľstva, má sa za to, že miestne zastupiteľstvo s vrátením zvereného 
majetku súhlasí. 
 
 
 
 
 
 
 
 


