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Návrh 
na schválenie prevodu spoluvlastníckeho podielu 

k nehnute ľnost i  Obchodná č .  27 v Brat is lave  
___________________________________________________________ 

 
 
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:  
 

JUDr. Ján Cilli 
oddelenie právne a správnych 
činností  
 

 - návrh uznesenia 
- dôvodová správa 
- predchádzajúci súhlas primátora 

  
 
 
 

 
 
 



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. s c h v a ľ u j e 
 
prevod spoluvlastníckeho podielu hlavného mesta SR Bratislava, v správe mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto vo veľkosti 1/2 z celku k nehnuteľnostiam: 

a) stavba súpisné č. 554, postavená na pozemku parcelné číslo 8384/1, parcela registra 
„C“ vo výmere 296 m², druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúca sa 
na ulici Obchodná č. 27 v Bratislave, 

b) pozemok parcelné číslo 8384/1, parcela registra „C“ vo výmere 296 m², druh pozemku 
- zastavané plochy a nádvoria, 

c) pozemok parcelné číslo 8384/3, parcela registra „C“ vo výmere 513 m², druh pozemku 
- záhrady, 

stavba a pozemky zapísané na liste vlastníctva č. 4463, katastrálne územie: Staré Mesto 
do vlastníctva kupujúceho, ktorým je podielový spoluvlastník: spoločnosť ELVIS, spol. s 
r.o., Obchodná 27, 811 01 Bratislava, IČO: 31 333 516 za kúpnu cenu vo výške 
492.703,04 EUR. 
 
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu bude obsahovať dohodu zmluvných strán 
o započítaní sumy vo výške 41.924,50 EUR, ktorá predstavuje pohľadávku kupujúceho 
voči predávajúcemu z titulu vynaložených nákladov na údržbu a rekonštrukciu 
nehnuteľnosti, ku ktorej sa prevádza spoluvlastnícky podiel, t.j. celková, resp. konečná 
kúpna cena bude predstavovať sumu vo výške 450.778,54 EUR. 
 
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. 
 
Mestská časť do 30 dní od podpísania zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu 
zoberie späť v celom rozsahu návrh na začatie konania voči spoločnosti ELVIS, spol. 
s r.o. v právnej veci žalobcu: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto voči žalovanému: 
ELVIS, spol. s r.o. o zaplatenie 8.808,31 Eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom 
súde Bratislava I. pod spis. zn. 34Cb/276/2008. 
 
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. 
 
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 
 

 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto  (ďalej tiež „mestská časť“) má hlavným 

mestom Slovenskej republiky Bratislava (ďalej tiež „hlavné mesto“) zverený  do správy 
spoluvlastnícky podiel  o veľkosti 1/2  na domovej nehnuteľnosti - stavba súpisné č. 554, 
postavená na pozemku parcela č. 8384/1, evidovanom ako parcela registra „C“, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 296 m², spoluvlastnícky podiel na 
pozemku parcela č. 8384/1, evidovanom ako parcela registra „C“, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 296 m² a spoluvlastnícky podiel na pozemku 
parcela č. 8384/3, evidovanom ako parcela registra „C“, druh pozemku záhrady o výmere 
513 m², nachádzajúca sa na ulici Obchodná č. 27 v Bratislave  (ďalej len „nehnuteľnosť“). 
Nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva č. 4463.  
 

Nehnuteľnosť je v súčasnosti v podielovom spoluvlastníctve spoluvlastníkov 
nasledovne: 

- hlavné mesto SR Bratislava  – v správe mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/2 z celku 

- ELVIS, spol. s r.o. , so sídlom Obchodná 27, 811 01 Bratislava, IČO: 31 333 516 
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/2 z celku . 

 
V nehnuteľnosti sa nachádza 11 bytov, z toho 4 byty sú obsadené nájomcami, ktorí 

uhrádzajú regulovaný nájom. Ostatné byty sú neobsadené nájomcami a užíva ich na 
základe Dohody o rozdelení a užívaní bytov podielový spoluvlastník. Nebytové priestory 
sú obsadené nájomcami. Súčasným nájomcom nebola doručená výpoveď v zmysle 
zákona č. 260/2011 Z.z.. 
 

Nehnuteľnosť sa nachádza v zlom technickom stave a vyžaduje si c elkovú 
rekonštrukciu . Vzhľadom k tomu, že nájomcovia nehnuteľnosti uhrádzajú nájom, ktorý 
nepostačuje ani na základnú údržbu nehnuteľnosti, mestská časť nemá finančné 
prostriedky na vykonanie nutnej rekonštrukcie nehnuteľnosti. Základnou povinnosťou 
prenajímateľa je v zmysle Občianskeho zákonníka udržiavať predmet nájmu v užívania 
schopnom stave. Vzhľadom k nedostatku finančných prostriedkov na potrebnú celkovú 
rekonštrukciu nehnuteľnosti, si správca a vlastník nehnuteľnosti nemôže zodpovedne 
v zmysle zákona plniť uvedenú povinnosť. 
 
V prípade realizácie generálnej rekonštrukcie nehnuteľnosti, počas ktorej bude 
nehnuteľnosť v neobývania schopnom stave, je potrebné taktiež zabezpečiť bytovú 
náhradu pre súčasných nájomcov. 
 
Na základe dostupných informácií nehnuteľnosť vyžaduje generálnu rekonštrukciu 
minimálne vo výške 256.500,00 EUR  v nasledovnom rozsahu: 

- oprava strechy: 3.500,00 EUR 
- výmena výťahu: 100.000,00 EUR 
- výmena okien: 15.000,00 EUR 
- oprava fasády: 20.000,00 EUR 
- oprava vnútorných omietok spoločných priestorov: 8.000,00 EUR 
- zateplenie nehnuteľnosti: 110.000,00 EUR.  

 



Podielový spoluvlastník, spoločnosť ELVIS, spol. s r.o.  opakovane, naposledy listom 
zo dňa 16.05.2012 žiadal o kúpu spoluvlastníckeho podielu  hlavného mesta o veľkosti  
1/2 z celku za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom. 

 
Primátor  hlavného mesta udelil predchádzajúci súhlas  k prevodu vlastníctva 

spoluvlastníckeho podielu dňa 29.05.2013. Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto bol 
doručený dňa 02.08.2013. 
 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako správca nehnuteľnosti zabezpečila 
vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti. 
V zmysle Znaleckého posudku č. 86/2012 zo dňa 19.10.2012 vypracovaného znalcom 
Ing. Jurajom Nagyom, PhD. je všeobecná hodnota spoluvlastníckeho podielu  hlavného 
mesta SR Bratislava, v správe mestskej časti Bratislava Staré Mesto o veľkosti 
spoluvlastníckeho podielu 1/2 z celku stanovená nasledovne: 
 

- všeobecná hodnota za spoluvlastnícky podiel stanovená vo výške 492.703,04 
EUR (z toho hodnota spoluvlastníckeho podielu na stavbe je stanovená vo výške 
321.401,33 EUR, a hodnota spoluvlastníckeho podielu na pozemku je stanovená 
vo výške 171.301,71 EUR). 

 
Podielový spoluvlastník, spoločnosť ELVIS, spol. s r.o.  predložil mestskej časti 

rozpis nákladov (investícií), ktorý doteraz vynalož il na nevyhnutnú údržbu a 
rekonštrukciu  nehnuteľnosti v snahe zabezpečiť jej užívania schopnosť, spolu vo výške 
83.849,00 EUR. Súčasťou rozpisu sú aj kópie faktúr, príjmových pokladničných dokladov 
a iných dokladov, ktoré preukázateľne potvrdzujú vynaložené finančné prostriedky zo 
strany podielového spoluvlastníka. 
 
Z dôvodu že podieloví spoluvlastníci sa podľa § 139 Občianskeho zákonníka podieľajú na 
hospodárskych nákladoch na spoločnej veci podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu, 
predkladate ľ navrhuje zapo čítať s kúpnou cenou poh ľadávku spolo čnosti ELVIS, 
spol. s r.o. vo či hlavnému mestu, resp. mestskej časti vo výške 41.924,50 EUR , ktorá 
predstavuje ½ zo sumy doteraz vynaložených nákladov 83.849,00 EUR zo strany 
spoločnosti ELVIS, spol. s r.o., vychádzajúc pritom z veľkosti spoluvlastníckych podielov 
hlavného mesta a spoločnosti ELVIS, spol. s r.o. vo výške ½ z celku. 
 

Celková, resp. kone čná kúpna cena  za spoluvlastnícky podiel tak bude 
predstavova ť sumu vo výške 450.778,54 Eur . 
 
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, b ude v plnej výške 
znášať kupujúci.  
 

V prípade, že sa podieloví spoluvlastníci nedohodnú na mimosúdnom vyporiadaní 
podielového spoluvlastníctva je zrejmé, že podielové spoluvlastníctvo bude potrebné 
vyporiadať cestou súdneho konania. Podielový spoluvlastník, spoločnosť ELVIS, s.r.o. je 
rozhodnutý podať na súd žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. 
Takéto konanie nielenže nadmerne zaťaží rozpočet mestskej časti, resp. hlavného mesta 
SR Bratislavy, ale výsledkom vyporiadania zo strany súdu bude zrejme nižšia cena za 
spoluvlastnícky podiel hlavného mesta, ak súd prikáže uvedený spoluvlastnícky podiel za 
náhradu spoločnosti ELVIS, spol. s r.o.. 
 



V zmysle zákona o súdnych poplatkoch je v takomto konaní základom súdneho poplatku 
cena podielu požadovaného navrhovateľom. Trovy súdneho konania môžu 
predstavova ť finan čnú záťaž minimálne do výšky približne 73.000,00 EUR.  
Z doterajšej praxe súdov vyplýva, že prípadné súdne konanie by trvalo minimálne 4-5 
rokov vrátane odvolacieho a dovolacieho konania.  
 

Mimosúdne vyporiadanie podielového spoluvlastníctvu, ktoré navrhuje predkladateľ 
predstavuje jednak finančnú úsporu a jednak postup, ktorým bude obec hospodárne 
nakladať so svojím majetkom a majetkom, ktorý jej bol zverený v zmysle § 6 zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí. 
 
V zmysle § 140 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ak sa spoluvlastnícky 
podiel prevádza má podielový spoluvlastník  zákonné predkupné právo.  
 

Neprijatie ponuky  na predaj spoluvlastníckeho podielu za kúpnu cenu 492.703,04 
EUR v čase keď mestská časť nemá finančné prostriedky na údržbu, resp. nevyhnutnú 
rekonštrukciu bytového domu by malo za následok nehospodárne nakladanie 
s majetkom obce, ktoré je v rozpore so zákonom č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí.  
 

Predkladateľ zároveň navrhuje schváliť späťvzatie návrhu na začatie konania 
v celom rozsahu voči spoločnosti ELVIS, spol. s r.o. v právnej veci žalobcu: Mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto voči žalovanému: ELVIS, spol. s r.o. o zaplatenie 8.808,31 Eur 
s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava I. pod spis. zn. 34Cb/276/2008. 
 
Predmetom konania, ktoré trvá od roku 2008 je sporná pohľadávka mestskej časti voči 
spoločnosti ELVIS, spol. s r.o. z titulu údajného neuhradenia poplatkov za dodávané 
služby súvisiace s prevádzkou bytového domu. Návrh na začatie konania bol pôvodne 
podaný aj voči spoločnosti H-PROBYT, spol. s r.o., a to z dôvodu, že neodôvodnene 
krátila výnosy mestskej časti z bytového domu o neuhradené poplatky za služby. 
 
Mestská časť zobrala návrh žalobu voči spoločnosti H-PROBYT, spol. s r.o. späť ešte 
v roku 2009, pričom dôvod späťvzatia je otázny, vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť 
H-PROBYT, spol. s r.o. ako správca bytového domu mal zo zákona, ako aj zo zmluvy o 
výkone správy vymáhať prípadné nedoplatky za dodávku služieb. Ak tak neurobil, 
zodpovedal za škodu spôsobenú mestskej časti. 
 
S poukazom na spornosť pohľadávky mestskej časti a neistý výsledok sporu, ktorý 
nakoniec môže reálne zaťažiť mestskú časť v podobe povinnosti zaplatiť trovy konania, 
vrátane trov právneho zastúpenia protistrany, predkladateľ navrhuje späťvzatie 
predmetnej žaloby o zaplatenie voči spoločnosti ELVIS, spol. s r.o.. 
 

Predkladateľ zároveň poukazuje na skutočnosť, že spoločnosť ELVIS, spol. s r.o. sa 
v prípade späťvzatia spomínaného návrhu na začatie konania zaviazala neuplatniť si voči 
mestskej časti nárok na úroky z omeškania zo sumy vynaložených nákladov na údržbu 
bytového domu, ktoré by pri výške úroku 9% ročne predstavovali od roku 1993 sumu 
rovnajúcu sa istine, t.j. 41.924,50 EUR. 
 

Vychádzajúc z uvedeného, predkladate ľ navrhuje schváli ť prevod 
spoluvlastníckeho podielu k nehnute ľnosti, tak ako je uvedené v návrhu uznesenia. 
Predložené riešenie vyporiadania podielového spoluv lastníctva k nehnute ľnosti 
Obchodná č. 27 je ekonomicky výhodné a zákonné riešenie, a to  z krátkodobého 
i dlhodobého h ľadiska.  




