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Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

berie na vedomie 

informáciu o vybaven í interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. 



Dôvodová správa 

Na zasadnutí Miestneho zastupite ľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
konaného 25 . septembra 2012 boli podané 2 písomné interpelácie poslancov (č. l , 2) 
adresované na starostku mestskej časti a na zástupcu starostky Ing. Krtu a l ústna interpelácia 
adresovaná na prednostu miestneho úradu. , 

Na všetky interpelácie bolo v lehote odpovedané a odpovede na nich sú doložené 
v materi áli. Prílohy č. l, 2 sú odpovede na písomné interpelácie, Príloha Č. 3 je odpoveď na 
ústnu interpeláciu týkajúcu sa hluku v nočných hodinách a porušenia otváracích hodín 
v prevádzke BA TELIÉR na Továrenskej ulici v Bratislave. 
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Vážení páni poslanci. 

Nikdy som si nemyslela, ba ani vo sne by ma nenapadlo, že Vás budem v mojom 
veku prosiť o pomoc v jednej z najzákladnejších potrieb života akou je byt Žiaľ , vážne 
okolnosti hlavne pos ledných dní ma k tomu donútili, 

Som Katarína Kováčiková a prežila som niekoľko desaťroč í v Starom meste na ulici 
Palisády 41 , Je to v súčasnosti dvojpodlažný vyše 100- ročný dom kde v prízemí boli 2 byty 
Idoteraz je tam dvoje elektrických hodín!, Táto samostatná jednotka bola dávnejšie pridelená 
k bytu p, Butáša, Na poschodí bývam ja, 

Tento dom tj ,Palisády 41 bol spolu s bytovým domom Palisády č,39 14 rokov 1 od 
mesJebruár 1992 až máj 2006 1 v súdnom reštitučnom konaní, ktoré sa skončilo bez 
akéhokoľvek nároku reštituenta tj ,neoprávnená reštitúcia v plnom rozsahu a tak celý 
komplex bytov pripadol mestu, V mesiaci september 2009 mesto uskutočni lo odpredaj bytov 
nájomníkom už nie ako celku ale len bytov nachádzajúcich sa v dome Palisády 39 za cenu 
v zmys le vyhL 182/93 Zb, priľah lý pozemok,- záhrada k týmto bytom bola predaná za 750,
Sk/m2 preto,že je priechodný k domu Palisády 41 , ktorý nemá priamy prístup na verejnú 
komunikáciu a obyvate lia domu Palisády 41 sa na verejnú komunikáciu Palisády dostávajú 
cez stred domu Palisády 39, Je potrebné dať do pozornosti i vlastníka susednej vily vchod 
z ulice Marothyho a tým je p, Kurhajec - trvale žijúci i s rodinou v Rakúsku a celú vilu 
prenajíma, Nakoľko chcel svoj nehnuteľný majetok rozšíriť vo vačš í komplex, začal mať 
enormný záujem o dom Palisády 4 1 ,Hoci v ce lej nadstavbe ako stavebník figuruj e p, 
Baranovičová , v skutočnost i ním bola len v počiatočnej fáze, potom už zrejme p, Kurhajec, 

Ešte počas súdneho reštitučného sporu tj, v dobe kedy sme si dom nemohli odkúpiť 
bol tento v r. 2004 novelou zákona 182/93 prehodnotený ako rodinný dom, Na základe toho 
a v zmysle znaleckého posudku č 68120 lOby som mala za tento holobyt kde je len 110 ročná 
vaňa s príslušným podielom na pozemku zaplatiť cca 200 000 eur. Medzi tým prebiehalo 
jednanie zástupcu p, Kurhajca o možnom odstupnom so mnou nech opustím byt, pretože sa 
údajne už p, Kurhajec s p, Butášom na odstupnom dohodol a za odstúpenie p, Tatára, resp. p. 
Baranovičovej od zmluvy uzatvorenej 7.10.2009 sa už aj finančne vyrovnaL Treba povedať, 

že p. Kurhajec je v týchto veciach naozaj pohotový. Totiž v dobe keď už reštitučné súdne 
konanie komplexu domov Palisády č . 39 a č.41 bežalo štyri mesiace, dokázal si v júni 1992 
vybaviť u p.Kresánka vtedajšieho primátora hlavného mesta časť pozemku pozdíž svoje vily 
o výmere 42m2 ktoré zobral zo záhrady Palisády 41. My sme si však v tej dobe už byty 
odkúpiťnemohli. Čo sa týka mňa nakoľko som v tomto dome prežila veľkú časťsvojho života 
a mám k nemu osobný vzťah , nedokážem sa ho vzdať a chcem si ho odkúpiť v zmysle § 17 
zák. 182/93. Zatiaľ bezúspešne. 

Dňom 19.7.2011 bolo vydané stavebné povolenie pre vstavbu a nadstavbu na meno p. 
Baranovičovej , no v skutočnost i už zrejme na p, Kurhajca, ktoré obsahuje všetko čo si pán, II. " L Z VI 

stavebník môže želať vrátane 2 parkovacích miest, ako i zbúranie nefunkčných komíno . (:g1Z"C~/UJ , "f~ CS 
N . ' k . '" , 2 b - bI' 'b Ud i,rifi, (r{!Tr! ~ aVIac, s par OVaC InlI mIestamI pre ostatne yty sa uz v stave nom povo em vo ec "h!Ml ? 
neuvažm'alo. Teda_' eden_dom,jeJkumí!jjtel'~z~jme pán K}..lfhajec si je istý, že ~;:=:::C::::::_.:=:.:=:-=-=~ 
všetKo má vybavené s tichýn'ľ súhlasom kompetentných pracovníkov miestneho úradu Staré 
mesto, dňa 2 1.3.20 12 v povalovej časti pod strechou vyrýpal 8 rozsiahlych otvorov 
cca 60x80 cm. až na drevené trámy ,ktoré sú zatial vo veľmi dobrom stave - zdravé drevo 
v nádeji že ma čoskoro vytopí 1 chatrná strecha, ktorú opravujem ako sa dá la ak vydržím, tak 



,if~d'<rh 
v zime naj skôr zamrznem . ~ zas lané p.prednostovi 3 krát, ved. majet.odboru Ix 
zosta li nepovšimnuté. Ani prísľub p. Rebru, právnika prenajatej kancelárie v susednej vile 
p.Kurhajcu, ktorého som zastihla dľía 23.5.20 12 na povale domu Palisády 41 spolu s jedným 
pánom pri konštruktívnej debate dispoz. riešenia podkrovia, že povalový priestor bude čo 
v najkratšom čase daný do pôvodného stavu doposiaľ splnený nebo l. Tento spôsob konania 
so zámerom, že ma z bytu dostanú za každú cenu potvrdilo i vyjadrenie starostky p. Rosovej 
na stretnutí jubilantov seni erov ktorého som sa na základe pozvánky zúčastnila dľía 6.9.20 12. 
Páni poslanci čo poviete na takú gratuláciu keď Vám p. starostka oznámi, že dom 
Palisády 41 bude v rekonštrukcii a obidva byty musia byť voľné? Pritom stavebný úrad 
v stavebnom povolení strana č.7 Rozhodnutia uviedol že v priebehu konania nezistil 
dôvody ktoré by bránili povoleniu stavby. Z dokladov zámerne vyberám oblasť 
projektovej dokumentácie tj: architektúra, statika, zdravotechnika, vykurovanie 
a bleskozvod, protipožiarna bezpečnosť a svetelnotechnický posudok. Bez nadsádzky 
hovorím, že ani neviem ako som sa vtedy dostala domov. Kde ma chcú vysťahovať? Pod 
most? Snáď si vyberiem stan pred úradom vlády alebo parlamentom. Dovolím si opýtať 

sa Vás p. poslanci ktorí iste máte za sebou podobné skúsenosti či pri každej nadstavbe sa 
museli vysťahovať všetci nájomníci domu i vtedy, keď stavebný úrad v stavebnom 
povolení stavbu bez závad schválil, ako je to v tomto prípade. 

Kde to vlastne žijeme? 

Je to skutočne" úprimná" gratulácia a ocenenie za to ,že som celý život tvrdo 
a poctivo pracovala, odvádzala štátu najvyšš ie dane, kým napr. p.Kurhajec tu 
vyš tudoval za peniaze nás daňových poplatníkov aby teraz p r išiel z cudziny s takým 
finančným kapitálom ktorý ma vyhodí z bytu? Páni poslanci je na Vás či podporíte 
nepísaný ale o to tvrdší zákon peňažn ého kapitálu a ja pôjdem doslova pod most, alebo 
mi pomôžete. Môžem eš te veriť vo Vaše svedomie a sľuby Vami dané pred voľbami 
občanom? 

Nakoniec je nutné uviesť, že celá vstavba a nadstavba domu Palisády 41 
a následne i jej schválenie je v priamom rozpore s prijatými zásadami o nakladaní 
s majetkom, ktoré by mali byť alfou a omegou miestneho úradu. Teda neoprávnená 
keď : 

1. zmluva o stavbe ako i nadstavbe Palisády 41 zo dňa 7.10.2009 ako i Dodatok č.l 
zo dňa 11.11.2010 neboli vôbec prerokované v zastupiteľstve Starého mesta ale len 
v majetkovej komisii ktorá bola sprofanovaná kauzami o predajoch bytov v mes. 
september a október 2010. 

2. Splnomocnenie starostu p. Petreka od p.primátora Ďurkovského zo dňa 9.1.2007 ho 
neoprávňova lo k podpisu takejto zmluvy pretože oprávnenie bolo vystavené len na 
podpis zmlúv nových bytov v podkroví bytových domova nie rodinných domov .ak 
platí že Palisády 41 je rodinným domom. A tu sa vydá takéto stavebné povolenie ? Pre 
každého iné kritériá . 

Y" Bratislave dňa 24.9.2012 

~~!~ 
Palisády 41,811 06 Bratislava 
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Marek Čambal 
Javorinská 1797/11 
811 03 Bratislava 

Váš list číslo/zo dňa 

Vec: 
Interpelácie - odpoveď 

Vážený pán poslanec, 

Naše číslo 
4163/42840/2012/KST/Mra 

ff/), ľLOH /j [ 1 

Vybavuje/linka 
Mráz Branislav/ kl. 281 

Bratislava 
10.10.2012 

na základe Vášho práva na podanie pisomnej interpelácie ste podali interpeláciu v ktorej žiadate 
podrobnejšie informácie k priloženému materiálu p Kováčikovej. K Vašej interpelácii si Vám dovoľujem 
zaslať nasledovné podrobnejšie informácie. 

Dom na ulici Palisády Č. 41 v Bratislave, súp. Č . 720, sa nachádza na pozemku parc. Č . 3168, zapisaný na 
LV Č. 10, k.ú. Staré Mesto. 

Pôvodná žiadosť o prevod vlastníctva bytu p. K. Kováčikovej bola podaná 20.9.1999. V čase podania tejto 
žiadosti bol k uvedenej nehnuteľnosti vedený súdny spor o vydanie nehnuteľnosti podl'a zákona Č . 87/1991 
Zb. o mimosúdnych rehabi litáciách. To znamená, že túto žiadosť nebolo možné evidovať a akceptovať. V 
tomto zmysle bola p. Kováčiková aj písomne vyrozumená 12.10.1999. 

Opakovaná žiadosť p. Kováčikovej o prevod vlastnictva bytu zo dňa 12.7.2006 bola podaná na mestskú 
časť už po rozhodnuti Okresného súdu Bratislava I v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Bratislave. 
Rozsudkami bolo potvrdené, že nehnuteľnosti na ulici Palisády Č . 39 a Palisády č. 41 zostávajú vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Na základe vyššie uvedeného, mestská časť Bratislava-Staré Mesto vo veci vysporiadania s predmetným 
majetkom požiadala Správu katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu o zápis listiny vydanej za účelom 
opravy údajov v katastri nehnuteľnosti. Správa katastra vykonala opravu údajov tak, aby bolo možné 
následné nakladanie s nehnuteľnosťou. 

Prevod vlastníctva bytov upravuje zákon Č . 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v 
znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"). V zmysle § 29a ods. 1 zákona je obec povinná s nájomcom 
bytu uzavrieť zmluvu o prevode vlastníctva bytu do dvoch rokov odo dňa, keď si nájomca požiadalo prevod 
vlastníctva bytu. Túto povinnosť obec nemá, ak nájomcom bytu je právnická osoba, ak ide o byt v rodinnom 
dome alebo ak ide o byt, na ktorý sa nevzťahovala povinnosť previesť vlastníctvo bytu podľa § 29 ods. 3 
zákona a vlastníctvo tohto bytu prešlo na obec podľa osobitného predpisu. 

V nadväznosti na uvedené ustanovenie zákona je nutné poznamenať, že práve dom na ulici Palisády Č. 41 
v Bratislave nie je bytovým domom, nakoľko v zmysle § 2 ods. 2 zákona je bytovým domom budova, v 
ktorej je viac ako polovica podlahovej plochy určená na bývanie a má viac ako tri byty a v ktorej byty a 
nebytové priestory sú za podmienok ustanovených v tomto zákone vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve 
jednotlivých vlastníkov a spoločné časti domu a spoločné zariadenia tohto domu sú súčasne v podielovom 
spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov. 

Dom na ulici Palisády Č. 41 má len dva byty, a v tomto prípade podľa § 43b ods. 3 stavebného zákona sa 
posudzujlHal<áto-nenntlteF;re-sľ-akO:crodínný-äorfFfRodinny-dom-je buôóva"'"určená -preoov§etkÝlÍf na-ródit1né
bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné 
podlažia a podkrovie) . 

Vajanského nábrežie 3, 81421 Bratislava, I ČO: OO 603147, tel.: (+4212) 59246111, fax: (+4212) 5292 0003 
e-mail: podatelna@staremesto.sk, www.staremesto.sk 



Na dom na ulici Palisády Č. 41 sa teda zákon, ktorý upravuje prevod vlastníctva bytov nevzťahuje, a teda 
sa v danom prípade nevzťahuje na obec ani povinnosť prevíesť byt do vlastníctva jeho nájomcovi, ani 
dvojročná lehota na realizáciu prevodu vlastnictva. 

z hradiska platnej legislatívy a stavu domu je prevod vlastnictva bytu v predmetnej nehnuteľnosti možný 
výlučne v zmysle Občianskeho zákonníka a v zmysle všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti stanovenej 
znaleckým posudkom . 

Z tohto dôvodu vznikla potreba vypracovať znalecký posudok za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty 
bytov pre realizáciu prevodu vlastníctva podľa ustanovení Občianskeho zákonníka. 

Práve realizácia prevodu vlastníctva v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka a níe podl'a ustanovení 
zákona upravujúceho prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov, spôsobila spor medzi mestskou 
časťou Bratislava-Staré Mesto a p. Kováčikovou . 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto nechala vypracovať znalecký posudok Č. 2/2008 a neskôr znalecký 
posudok Č. 68/2010 zo dňa 27.8.2010 vypracovaný Ing. Igorom Kropáčom. 

Znalecký posudok bol v plnej verzii a vo fotokópii poskytnutý aj p. Kováčikovej . P. Kováčiková mala k 
znaleckému posudku viacero pripomíenok. Dňa 19.6.2010 jej bolo na pripomienky odpovedané písomne 
priamo na základe vyjadrenia znalca, ktorý posudok vyhotovoval. Hodnota bytu p. Kováčíkovej bola 
stanovená na 202 506,83 Eur (z toho byt v hodnote 61 010,30 Eur a spoluvlastnícky podiel na pozemku 
parc. Č. 3167/1 na 141496,00 Eur). 

Zmluva o nadstavbe a vs tav be bytu bola uzavretá 7.10.2009 medzi vlastníkom resp. správcom majetku 
mestskou časťou Bratislava-Staré Mestov zastúpení p. Ing.arch. Andrejom Petrekom a stavebníkom p. 
Mgr. Denísou Baranovičovou. Predmetom zmluvy bola vstavba jednej bytovej jednotky do podkrovia domu 
na ulici Palisády Č. 41 v Bratislave. Všetky náklady spojené s realizáciou nadstavby domu a vstavby bytu 
znáša výlučne stavebník. Stavebník mal právo realizovať nadstavbu domu a vstavbu bytu za odplatu vo 
forme nepeňažnéhO plnenia (oprava fas-<tdy- -a-priečeliaäornu, výmena strešnej krytiny,- výmena 
odkvapových ríms , oprava komínov, elektrických rozvodov) . 

V januárí 2010 bola p. Kováčiková informovaná písomne listom o realizácii nadstavby a vstavby bytu a o 
uzatvorení zmluvy o nadstavbe a vstavbe bytu s p. Mgr. Denisou Baranovičovou. Dňa 29.1.2010 sa konalo 
osobné stretnutie s p. Kováčikovou za účasti p. Ing.arch. Andreja Petreka a JUDr. Mareka Šujana. P. 
Kováčiková bola opätovne informovaná o celej skutočnosti a z jej strany bola prisľúbená súčinnosť. 

Dňa 11 .11 .2010 bol uzatvorený dodatok Č. 1 k Zmluve o nadstavbe a vs tavbe bytu, ktorého predmetom boli 
zmeny týkajúce sa zmeny výmery bytu, úpravy usporiadania vlastníckeho práva k pozemku, zmeny v 
nepeňažnom plnení ako odplaty za realizácíu vstavby bytovej jednotky, stanovilo sa peňažné plnenie za 
právo realizovať vstavbu bytovej jednotky (víď príloha). 

Zmluva o vstavbe a nadstavbe bytu Č. 618/2009 zo dňa 7.10.2009, ako aj dodatok Č. 1 bol uzavretý so 
stavebníkom p. Mgr. Denisou Baranovičovou . Oddeleníe majetkové a investičné nemá vedomosť o tom, že 
by sa zmenila osoba stavebníka (s p. Kurhajcom sa žiadna zmluva o vstavbe alebo nadstavbe neuzatvorila 
a ani stavebné povolenie na jeho osobu nebolo vydané). 

Záujmom mestskej časti je aby predmetná nehnutel'nosť, ktorá je v havarijnom stave, bola 
zrekonštruovaná. Mestská časť bude trvať na tom, aby stavebník nájomcom zabezpečil adekvátne 
náhradné bývanie. 

S úctou 

-.--~_ .. ____ .~_~~._.~. __ . __ ~. ____ o.. -~--;p"'"h"D"r-~"sová---~--··--
starostka mestskej čas ti 

Prílohy: Zmluva o vstavbe a nadstavbe a dodatok Č. 1 
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Miroslava Babčanová 
Heydukova 2146/19 
811 08 Bratislava 

Váš list čís lo/zo dňa 

Vec: 
Interpelácie - odpoveď 

Vážená pani poslankyňa, 

Naše čis lo 

4163/42841 /2012/KST/Mra 
Vybavuje/linka 
Mráz Branislav/kl. 281 

Bratislava 
10.10.2012 

na základe Vášho práva na podanie písomnej interpelácie ste podali interpeláciu v ktorej žiadate 
podrobnejšie informácie k priloženému materiálu p Kováčikovej. K Vašej interpelácii si Vám dovoľujem 
zaslať nasledovné podrobnejšie informácie. 

Dom na ulici Palisády Č. 41 v Bratislave, súp. Č . 720, sa nachádza na pozemku parc. Č. 3168, zapísaný na 
LV Č. 10, k.ú. Staré Mesto. 

Pôvodná žiadosť o prevod vlastnictva bytu p. K. Kováčikovej bola podaná 20.9.1999. V čase podania tejto 
žiadosti bol k uvedenej nehnuteľnosti vedený súdny spor o vydanie nehnuteľnosti podľa zákona Č. 87/1991 
Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách. To znamená, že túto žiadosť nebolo možné evidovať a akceptovať . V 
tomto zmysle bola p. Kováčiková aj písomne vyrozumená 12.10.1999. 

Opakovaná žiadosť p. Kováčikovej o prevod vlastníctva bytu zo dňa 12.7.2006 bola podaná na mestskú 
časť už po rozhodnutí Okresného súdu Bratislava I v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Bratislave. 
Rozsudkami bolo potvrdené, že nehnuteľnosti na ulici Palisády Č. 39 a Palisády Č . 41 zostávajú vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Na základe vyššie uvedeného, mestská časť Bratislava-Staré Mesto vo veci vysporiadania s predmetným 
majetkom požiadala Správu katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu o zápis listiny vydanej za účelom 
opravy údajov v katastri nehnuteľností. Správa katastra vykonala opravu údajov tak, aby bolo možné 
následné nakladanie s nehnuteľnosťou . 

Prevod vlastníctva bytov upravuje zákon Č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v 
znení neskorších predpisov (ďalej len .zákon") . V zmysle § 29a ods. 1 zákona je obec povinná s nájomcom 
bytu uzavrieť zmluvu o prevode vlastníctva bytu do dvoch rokov odo dňa, keď si nájomca požiadal o prevod 
vlastníctva bytu. Túto povinnosť obec nemá, ak nájomcom bytu je právnická osoba, ak ide o byt v rodinnom 
dome alebo ak ide o byt, na ktorý sa nevzťahovala povinnosť previesť vlastníctvo bytu podl'a § 29 ods. 3 
zákona a vlastníctvo tohto bytu prešlo na obec podľa osobitného predpisu. 

V nadväznosti na uvedené ustanovenie zákona je nutné poznamenať, že práve dom na ulici Palisády Č. 41 
v Bratislave nie je bytovým domom, nakoľko v zmysle § 2 ods. 2 zákona je bytovým domom budova, v 
ktorej je viac ako polovica podlahovej plochy určená na bývanie a má viac ako tri byty a v ktorej byty a 
nebytové priestory sú za podmienok ustanovených v tomto zákone vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve 
jednotlivých vlastníkov a spoločné časti domu a spoločné zariadenia tohto domu sú súčasne v podielovom 
spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov. 

Dom na ulici P!!lisádl!.-_č, :41" m~Jen qva byty, a v t()mto prípade po_dr!! § 43b ods. 3 stavebného zákonél sa 
posudzuje takáto nehnuteľnosť ako rodinný dom (Rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné 
bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné 
pod lažia a podkrovie). 

Vajanského nábrežie 3, 81421 Bratis lava, IČO : OO 603 147, tel.: (+421 2) 5924 6111 , fax: (+421 2) 5292 0003 
e-mail: podatelna@staremesto.sk, www.staremesto.sk 



Na dom na ulici Palisády Č. 41 sa teda zákon, ktorý upravuje prevod vlastnictva bytov nevzťahuje, a teda 
sa v danom pripade nevzťahuje na obec ani povinnosť previesť byt do vlastnictva jeho nájomcovi, ani 
dvojročná lehota na realizáciu prevodu vlastnietva. 

z hľadiska platnej legislatívy a stavu domu je prevod vlastn ictva bytu v predmetnej nehnuteľnosti možný 
výlučne v zmysle Občianskeho zákonníka a v zmysle všeobecnej hodnoty nehnuteľnost i stanovenej 
znaleckým posudkom . 

Z tohto dôvodu vznikla potreba vypracovať znalecký posudok za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty 
bytov pre realizáciu prevodu vlastníctva podl'a ustanovení Občianskeho zákonnika. 

Práve realizácia prevodu vlastníctva v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka a nie podl'a ustanovení 
zákona upravujúceho prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov, spôsobila spor medzi mestskou 
časťou Bratislava-Staré Mesto a p. Kováčikovou . 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto nechala vypracovať znalecký posudok Č. 2/2008 a neskôr znalecký 
posudok Č . 68/2010 zo dňa 27.8.2010 vypracovaný Ing. Igorom Kropáčom. 

Znalecký posudok bol v plnej verzii a vo fotokópii poskytnutý aj p. Kováčikovej. P. Kováčiková mala k 
znaleckému posudku viacero pripomienok. Dňa 19.6.2010 jej bolo na pripomienky odpovedané písomne 
priamo na základe vyjadrenia znalca, ktorý posudok vyhotovoval. Hodnota bytu p. Kováčikovej bola 
stanovená na 202 506,83 Eur (z toho byt v hodnote 61 010,30 Eur a spoluvlastnícky podiel na pozemku 
parc. Č . 3167/1 na 141 496,00 Eur) . 

Zmluva o nadstavbe a vstavbe bytu bola uzavretá 7.10.2009 medzi vlastníkom resp. správcom majetku 
mestskou časťou Bratislava-Staré Mestov zastúpení p. Ing.arch. Andrejom Petrekom a stavebníkom p. 
Mgr. Denisou Baranovičovou. Predmetom zmluvy bola vstavba jednej bytovej jednotky do podkrovia domu 
na ulici Palisády Č. 41 v Bratislave. Všetky náklady spojené s realizáciou nadstavby domu a vstavby bytu 
znáša výlučne stavebník. Stavebník mal právo realizovať nadstavbu domu a vstavbu bytu za odplatu vo 
forme nepeňažného plnenia (oprava fasády a priečelia domu, výmena strešnej krytiny, výmena 
odkvapových ríms, oprava komínov, elektrických rozvodov). 

V januári 2010 bola p. Kováčiková informovaná písomne listom o realizácií nadstavby a vs tavby bytu a o 
uzatvorení zmluvy o nadstavbe a vstavbe bytu s p. Mgr. Denisou Baranovičovou . Dňa 29.1.2010 sa konalo 
osobné stretnut ie s p. Kováčikovou za účasti p. Ing.arch. Andreja Petreka a JUDr. Mareka Šujana. P. 
Kováčiková bola opätovne informovaná o celej skutočnosti a z jej strany bola prisľúbená súčinnosť. 

Dňa 11.11.2010 bol uzatvorený dodatok Č . 1 k Zmluve o nadstavbe a vstavbe bytu, ktorého predmetom boli 
zmeny týkajúce sa zmeny výmery bytu, úpravy usporiadania vlastníckeho práva k pozemku, zmeny v 
nepeňažnom plnení ako odplaty za realizáciu vs tavby bytovej jednotky, stanovilo sa peňažné plnenie za 
právo realizovať vstavbu bytovej jednotky (viď príloha). 

Zmluva o vstavbe a nadstavbe bytu Č. 618/2009 zo dňa 7.10.2009, ako aj dodatok Č . 1 bol uzavretý so 
stavebníkom p. Mgr. Denisou Baranovičovou . Oddelenie majetkové a investičné nemá vedomosť o tom, že 
by sa zmenila osoba stavebníka (s p. Kurhajcom sa žiadna zmluva o vstavbe alebo nadstavbe neuzatvorila 
a ani stavebné povolenie na jeho osobu nebolo vydané). 

Záujmom mes.tskej časti je aby predmetná nehnute ľnosť, ktorá je v havarijnom stave, bola 
zrekonštruovaná. Mestská časť bude trvať na tom, aby stavebník nájomcom zabezpečil adekvátne 
náhradné bývanie. 

S úctou 

Prílohy: Zmluva o vstavbe a nadstavbe a dodatok Č. 1 

----;;;----
/~ ' 

Phbr.· tati~Hia" Ros'<'ívá . 
starostka mestskej časti 



Zmluva o nadstavbe a vstavbe bytu v~ . r;l~ /Zoo 9 

.. ~tvorená v súlade s ust § 50a, § 51 Občianskeho zákonníka v zneru neskorších právnych 
predpisov v spojení s ust § 21 a nasL zákona č. 18211993 Z.z. o vlastnlctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len "zákon"). 

Vlastník: 

Zastúpený : 

Správca majetku: 

Konajúci 

Stavebník: 

hlavné mesto Slovenskej republiky I3rntislava 
Primaciálne námestie I 
814 99 Bratislava 
IČO: 00603481 

Ing. arch. Andrejom Petrekom, starostom mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto na základe plnej moci z 9.januára 2007 

mestská časť Bratislava - Staré Mesto 
Vajanského nábrežie 3 
81421 Brntisláva 
IČO: 00603147 . 

( ďalej len "vlastnľk" ) 

Ing. arch. Andrejom Petrekom, starostom mestskej časti 

( ďalej len ,,mestská časť" ) 
a 

Mgr. Derusa Baranovičová, rodená: Baranovičová 
nar. 
bytom: Nábr. arm. Gen. L Svobodu č.430l/28, 
811 02 Bratislava 

( ďalej len "stavebník" ) 

(vlastník, mestská časť, stavebnik, ďalej tiež "zmluvné strany") 

ČI.I 
Úvodné ustanoveníe 

L Vo výlučnom vlastníctve vlastnika sú nehnuteľnosti - dom, stavba súp. č. 720 ( ďalej len 
"dom" ), katastrálne územie Staré Mesto, pozemok pod domom parc. č. : 3168, druh pozemku 
: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 287 m', katastrálne územie Staré Mesto ( ďalej len 
"pozemok" ) a pozemok parc. č. 3167/1, druh pozemku : záhrady, o výmere 513 m', 
katastrálne územie Staré Mesto ( ďalej len "priľahlý pozemok" ), ktoré sa nachádzajú na ulici 

/ Palis~5ÍY~ v Bratislave. Vyššie uvedené nehnutel'nosti sú zapísané na liste vlastníctva č. IO, 
katastrálne územie Staré Mesto, vedenom Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu II sú 

. v zmysle článku 82 Štatútu hlavného mesta SR Bratislava zverené do správy mestskej častL 

2. Stavebník prejavil záujem na vlastné náklady zrealizovať nadstavbu domu a vstavbu jednej 
bytovej jednotky do podkrovia domu. 



Čl. II 
Predmet zmluvy 

l. Predmetom tejto zmluvy je dohoda vlastníka; mestskej časti, ako správcu majetku a 
stavebníka o podmienkach realizácie nadstavby domu a vstavby jednej bytovej jednotky 
(ďalej len "byt" ) do podkrovia domu. 

2. Ďalej je predmetom tejto zmluvy určenie vzájomných práv a povinnosti zmluvných strán pri 
realizácii nadstavby domu a vstavby bytu, dohoda o fmančnom zabezpečení nadstavby a 
vstavby a dojednanie odplaty za právo realizovať nadstavbu a vstavbu. 

3. Vlastník a mestská časť týmto udeľujú stavebníkovi súhlas, aby zrealizoval nadstavbu domu a 
vstavbu bytu na 2.poschodí domu o výmere podlahovej plochy 98,00 m2

• Nadstavba domu a 
vstavba bytu bude zrealizovaná v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej 

autorizovaným architektom s ohľadom na možnosti dané rozmermi a tvarom strechy domu 
a platnou legislativou. 

Čl.m 
U rčenie a popis spoločných častí a 

zariadeni domu a pozemku 

l. Dom má j edno podzemné, dve nadzemné podlažia a podkrovie. V suteréne domu sa nachádza 
pivnica a na každom nadzemnom podlaží sa nachádza jeden byt. Dom má samostatný vchod. 

2. Spoločnými časťami domu sú na účely tejto zmluvy: základy domu, strešná konštrukcia, 
strecha, obvodové murivo, zvislé nosné konštrukcie, vodorovné nosné konštrukcie, priečelie, 
priečky, vchod a schodisko. 

3. Spoločnými zariadeniami domu sú na účely tejto zmluvy: bleskozvod, komíny, vodovodné, 
kanalizačné, elektrické, telefónne, plynové prípojky a pivnica v suteréne. 

4. Pozemok: 
• 
• 

parcelač . 
parcelač . 

3168 o výmere 287 m2
, druh pozemku: zastavaná plocha 

3167/10 výmere 513 m2
, dnJh pozemku: záhrady 

Čl. IV 
Popis domu, určenie a popis spoločných častí a spoločných zariadení a 

spoluvlastnickych podielov po realizácii nadstavby a vstavby a úprava práv k pozemkom 

l. Po ukončení nadstavby domu a vstavby bytu bude dom pozostávať z troch nadzemných 
podlaží a troch bytov, z ktorých bude každý umiestnený na samostatnom podlaží. 

2. Konečná výmera podlahovej plochy 'bytu bude určená znaleckým posudkom o stupni 
rozostavanosti, ktorý bude vypracovaný po tom, ako bude stavba bytu v takom štádiu 
rozostavanosti, ktoré umožňuje. jej zápis do katastra nehnuteľnosti ako rozostavaného bytu 
( ďalej len "znalecký posudok" j. 

3. Stavebník nadobudne vlastnícke právo k rozostavanému bytu dňom zapísania tejto zmluvy 
. zmenenej a doplnenej dodatkom ( čl. VII. písm. e) ) spolu so znaleckým posudkom do 

katastra nehnuteľnosti. 
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Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad tejto zmluvy, spolu so znaleckým posudkom 
o rozostavanosti stavby, podá stavebník na príslušnej Správe katastra pre hl. mesto SR 
Bratislavu. Rozostavanou stavbou sa rozumie ukončenie prác na. zvislom nosnom murive 
nadstavby nového bytu, vybudovanie novej strechy domu, vrátane klampiarskych prvkov. 

5. Dňom nadobudnutia vlastníctva stavebníka k novovybudovanému bytu bude stavebník 
vlastníkom bytu a tiež spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach domu, spoločných 
zariadenia domu, pozemku apriľahlom pozemku v takej veľkosti, vakej pripadne podľa 
pomeru výmery podlahovej plochy bytu k výmerám podlahových plôch ostatných dvoch 
bytov. Výmera podlahovej plochy bytu a veľkosti spoluvlastníckych podielov budú presne 
vyčíslené v znaleckom posudku. ' 

6. Veľkosť nových spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach domu a spoločných 
zariadeniach domu pre vlastníkov bytnv v dome bude: 
• vlastník bytu č. I 9119/28704, 
• vlastnik bytu č. 2 9785/28704, 
• vlastník bytu č. 3 9800/28704. 

Čl. V 
Financovanie nadstavby domu a vstavby bytu, 

. odplata a peňažná zábezpeka 

I. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky náklady spojené s realizáciou nadstavby domu 
a vstavby bytu, najmä náklady spojené s prípravnými prácami, zdokumentovaním technického 
stavu domu, obstaraním projektovej dokumentácie, obstaraním podkladov pre vydanie 
územného rozhodnutia a stavebného povolenia, náklady na samotnú realizáéiu nadstavby a 
vstavby, náklady na vypracovanie znaleckého posudku, náklady kolaudačného konania 
a náklady na zápis rozostavaného bytu do katastra nehnuteľností bude znášať výlučne 
stavebník. Stavebník týmto vyhlasuje, že má dostatok fmančných prostriedkov potrebných na 
financovanie nadstavby a vstavby bytu. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že stavebník za právo zrealizovať nadstavbu domu a vstavbu bytu 
poskytne odplatu vo forme nepeňažného plnenia. 

3. Stavebník sa v rámci nepeňažného plnenia poskytnutého v súlade s odsekom 2 tohto článku 
zaväzuje zrealizovať nasledovné stavebné a rekonštrukčné práce na dome : oprava fasády 
a priečelia domu, výmena strešnej krytiny, výmena odkvapových ríms, oprava komínov, 
oprava elektrických rozvodov ~lektroinštalácil (bez akýchkoľvek zásahov, oprávapod. 
v jestvujúcich bytoch), vodovodných. kanalizačných rozvodov ( s výnimkou vodovodnýcb 
• kanalizačných rozvodov nachádzajúcich sa v jestvujúcich bytoch ). 

4. Stavebník sa zaväzuje v lehote 60 dní od podpisu tejto zmluvy zložiť na účet mestskej. časti 
číslo účtu : 

1526-012/0200, variabilný symbol: 0109 

peňažnú zábezpeku v sume 3.500, - EUR ( slovom: tritisicpäťsto eur ). 

Peňažná zábezpeka je určená výlučne na účely úhrady nákladov: 

- na odstránenie následkov prlpadných poškodení ktorejkoľvek vnútornej alebo vonkajšej 
časti domu, existujúcich bytov, ku ktorým dôjde počas realizácie nadstavby domu a vstavby 
bytu a budú zistené v priebehu realizácie stavby alebo počas kolaudácie bytu, pokiaľ tieto 
skôr neuhradí stavebník, 

. - na pokrytie nákladov na zrealizovanie prác v rozsahu nepeňažného plnenia uvedeného 
odseku 3 tohto článku· v prípade, ak stavebník nepeňažné plnenie riadne neposkytne. 
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5. Stavebník týmto dáva súhlas na vyššie uvedené použitie peňažnej zábezpeky. V prípade, že 
v priebehu realizácie nadstavby domu a vstavby bytu alebo v priebehu kolaudácie bytu nebudú 
zistené žiadne poškodenia domu a stavebník riadne poskytne nepeňažné plnenie v rozsahu 
uvedenom v odseku 3 tohto článku bude stavebníkovi peňažná zábezpeka v plnej sume ( bez 
akýchkoľvek úrokov) vrátená. 

6. Mestská časť sa zaväzuje vrátiť stavebníkovi peňažnú zábezpeku v lehote 10 pracovných dní 
od doručenia písomnej výzvy stavebníka na vrátenie peňažnej zábezpeky adresovanej 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava. V písomnej 
výzve je stavebník povinný uviesť číslo účtu, na ktorý žiada peňažnú zábezpeku vrátiť. 

Čl. vl 
Platby za dodávku energií a služieb 

I. Stavebník sa počnúc dňom O 1.11.2009 zaväzuje platiť mestskej časti preddavky na služby 
poskytované v súvislosti s výstavbou a to : dodávku vody, odvádzanie zrážkovej vody, 
osvetlenie spoločných priestorov a havarijnú službu. Stavebilík sa zaväzuje platiť preddavky 
na služby 

v sume 10,00 EUR 

mesačne vopred vždy do 10 dňa príslušného mesiaca natento účet mestskej časti 

35- 1526 012/0200 VS 0000018084 

2. Stavebník sa zaväzuje zabezpečiť dodávku elektrickej energie na stavbu samostatnou 
zmluvou, ktorú uzatvorí vo vlastnom mene priamo s dodávatel'om. Stavebník sa rovnako 
zaväzuje vo vlastnej réžii a na vlastné náklady zabezpeči(upratovanie spoločných priestorov 
domu tak, aby bola zachovaná čistota spoločných priestorov počas realizácie stavby. 

3. Stavebník je pri každej platbe preddavkov na služby povinný uviesť variabilný symbol a 
obdobie, na ktoré sa platba poukazuje. V prfpade,že stavebník obdobie neurčí a mestská časť 
eviduje voči stavebníkovi pohl'adávku z titulu nedoplatku na preddavkoch alebo z 
vyúčtovania, je' mestská časť oprávnená započítať nešpecifikovanú platbu na. pokrytie 
najstaršej splatnej pohl'adávky. za nedodržanie tennínu platby preddavkov uplatní mestská 
časť voči stavebníkovi Úľok z omeškania stanovený v § 3 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z. 

4. Mestská časť každoročne vyhotovi vyúčtovanie zaplatených preddavkov na služby 
a skutočných nákladov na dodané služby' vždy v roku nasledujúcom po roku, v ktorom boli 
služby dodávané. Nedoplatky, prípadne. preplatky vzniknuté vyúčtovanlm za príslušný 
kalendárny rok sú splatné v tenníne a podl'a zúčtovacích údajov uvedených na písomnom 
vyúčtovaní. 

5. Stavebník sa zaväzuje akceptovať zvýšenie sumy preddavkov na služby navrhnuté mestskou 
časťou v prfpade zmeny cien dodávaných služieb, ako aj V prípade, ak na základe ročného 
vyúčtovania bude zrejmé, že preddavky na služby nepokrývajú skutočné náklady. 
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Mestská časť sa zaväzuje: 

Čl. VII 
Povinnosti mestskej časti 

a) prenechať stavebníkovi podkrovie a strechu domu na účely realizácie nadstavby domu 
a vstavby bytu v zmysle tejto zmluvy a ~ieto protokolárne odovzdať stavebníkovi 
najneskôr v lehote 10 pracovných dní od podpisu tejto zmluvy, 

b) vyhotoviť o fyzickom odovzdaní strechy a podkrovia domu stavebnikovi protokol 
a zabezpečiť stavebníkovi a všetkým osobám, ktoré z poverenia stavebníka realizujú 
prípravu alebo samotnú výstavbu vstup do domu a do podkrovia, 

c) poskytnúť stavebníkovi nevyhnutnú súčinnosť potrebnú pre realizáciu nadstavby 
domu a vstavby bytu, najmä všetky vyjadrenia, súhlasy v.súvislosti so stavebným 
a kolaudačným konanfm, ako aj v súvislosti so zápisom rozostavanej stavby bytu do 
katastra nehnuteľností, 

d) strpieť výkon stavebných prác na streche a v podkroví domu po c.elú dobu výstavby 
a zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by sťažilo alebo oddialilo realizáciu 
nadstavby domu a vstavby bytu, 

e) po doručení znaleckého posudku vypracovať v lehote 30 dní návrh dodatku k tejto 
zmluve, ktorý bude spolu touto zmluvou predložený príslušnej správe katastra na 
účely zápisu rozostavanej stavby bytu, 

f) v prípade, ak dôjde k prevodu vlastnJetva bytov v dome zaviazať nadobúdateľov 
v zmluve o prevode vlastnictva k pristúpeniu k tejto zmluve a to bez výhrad. 

g) v prípade prevodu alebo prechodu vlastnictva bytu, výslovne upozorniť nového 
vlastníka ·v zmluve o prevode (prechode) na existenciu tejto zmluvy o výstavbe a 
zaviazať nového vlastníka bytu, k prislÚpeniu k tejto zmluve. Nový vlastník 
pristúpením k zmluve o výstavbe prehlási, že súhlasí s výstavbou bytu v podkroví 
domu. 

Stavebník sa zaväzuje: 

Čl. VIII 
Povinnosti stavebníka 

a) realizovať nadstavbu domu a vstavbu bytu v súlade s touto zmluvou a projektovou 
dokumentáciou overenou v stavebnom' konaní,. stavebným povolenim a platnými 
právnymi predpismi, 

b) zabezpečiť taký stavebný postup, ktorým budú nájomcovia bytov obmedzovaní vo 
svojich právach v čo možno naj,menšej miere, 

c) zabezpečiť na vlastné náklady spracovanie projektovej dokumentácie, 
d) zabezpečiť ' na vlastné náklady vypracovanie znaleckého posudku na účely zápisu 

rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností, 
e) oznámiť nájomcom bytov započatie realizácie vstavby, 
f) umožniť na požiadanie povereným zástupcom mestskej časti (I'\lSp. vlastníka ) 

vykonať kontrolu na mieste stavby, 
g) v lehote 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti predložiť mestskej časti stavebné 

povolenie na nadstavbu domu a vstavbu. bytu a kolaudačné rozhodnutie o povolenI 
užívať byt, 
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h) 

i) 

j) 

k) 

l) 

umožniť . mestskeJ časti odstrániť všetky závady na dome nesúvisiace s realizáciu 
nadstavby domu a:vstavby bytu, 
udržiavať počas výstavby čistotu a poriadok v spoločných priestoroch a spoločných 
zariadeniach domu, 
plne rešpektovať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzného nariadenia m. Č. 
BA - Staré Mesto Č. 1112008 z 09. decembra 2008, ktorým sa určujú pravidlá pri 
stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach, najmä ustanovenie § 2 ods. I, 
ktoré ustanovuje čas pre vykonávanie uvedených prác, 
riadne viesť stavebný denník a umožniť povereným zamestnancom mestskej časti na 
požiadanie nahliadnuť do neho, 
bez zbytočného odkladu informovať mestskú časť o všetkých rozhodnutiach 
vydaných v súvislosti s nadstavbou domu a vstavbou bytu, ako aj všetkých dôležitých 
skutočnostiach týkl\iúcich sa realizácie nadstavby domu a vstavby bytu. 

Čl. IX 
Zodpovednosť za škodu 

I. Stavebník v plnom rozsahu zodpovedá za to, že nadstavba domu a vstavba bytu bude 
zrealizovaná v súlade s platnými právnymi predpismi a že nebude mať vady, ktoré by 
akokoľvek zhoršovali užívanie domu. 

2. Stavebník zodpovedá za všetku škodu, ktorá vznikne na dome a bytoch v súvislosti 
s realizáciou nadstavby domu a vstavby bytu. Poškodenia domu, bytov vzniknuté v súvislosti 
s nadstavbou domu a vstavbou bytu sa stavebník zaväzuje odstraňovať na vlastné náklady bez 
zbytočného odkladu po tom ako vznikli okrem prípadu, ak vzhľadom na charakter poškodenia 
nie je vhodnejšie odstrániť poškodenie až po ukončení vstavby. 

I. Stavebník sa zaväzuje: 

Čl.X 
Lehoty 

a) podať žiadosť o vydanie stavebného povolenia najneskôr v lehote 6 mesiacov od 
podpisu tejto zmluvy, 

b) začať s realizáciou nadstavby domu a vstavby bytu v lehote l roka od nadobudnutia 
právoplatnosti stavebného povolenia, 

c) ukončiť výstavbu a podať žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia najneskôr 
v lehote 24 mesiacov odo dňa právoplatnosti stavebneho povolenia. 

2. V prípade, že stavebník nebude z objektívnych dôvodov schopný uvedené lehoty dodržať, je 
. povinný o tejto skutočnosti včas písomne infonnovať mestskú časť a póžiadať o predlženie 
lehôt fonnou dodatku k tejto znlluve. 
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Čl. XI 
Plná moc 

Stavebník je oprávnený udeliť plnú moc tretej osobe na jeho zastupovanie vo veci realizácie 
nadstavby domu a vstavby bytu pred príslušným stavebným úradom, správou katastra, prípadne 
ďalšími dotknutými orgánmištátnej správy. 

Čl. XII 
Ukončenie zmluvy 

l. Platnosť a účinnosť tejto zmluvy, s výnimkou jej ustanovení týkajúcich sa oprávnených 
nárokov na náhradu škody voči stavebníkovi, ktorá by vlastníkovi a mestskej časti vznikla 
v súvislosti s realizáciu vstavby bytu pod!'a tejto zmluvy, zanikne dňom nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia príslušného stavebného úradu, ktorým tento povolí užívanie bytu 
zrealizovaného v súlade s touto zmluvou. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že stavebník je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak 
mestská časť opakovane, napriek predchádzajúcej písomnej výzve, poruší povinnosti uložené 
v čl. VII tejto zmluvy. 

3. Vlastník a mestská časť sú oprávnení od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak stavebník: 

al nezaplatí včas a riadne peňažnú zábezpeku pod!'a čl. V ods. 4 tejto zmluvy, 

b l hrubo a opakovane poruší ktorúkoľvek povínnosť uvedenú v čL VI alebo čl. VIII tejto 

zmluvy, 

cl nedodrží lehoty uvedené v čl. X tejto zmluvy. 

4. Pre platné odstúpenie od tejto zmluvy postačí, ak odstúpenie od zmluvy zašle mestská časť 
alebo vlastník samostatne. 

5. Pred zaslaním odstúpenia od tejto zmluvy je odstupujúca zmluvná strana povínná písomne 
vyzvať druhú zmluvnú stranu na nápravu v dodatočnej primeranej lehote, v opačnom prípade 
bude odstúpenie od zmluvy považované za neplatné. 

6. Oznámenie o odstúpení od imhivy musí mať písomnú formu a musi byť doručené druhej 
zmluvnej strane ( v prípade mestskej časti a vlastníka obom l. V písomnom oznámení o 
odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod odstúpenia, inak je toto neplatné. V prípade, že 
dôjde k odstúpeniu od tejto zmluvy, zmluva zaniká ku dňu doručenia písomného oznámenia 
druhej zmluvnej strane (v prípade mestskej časti a vlastníka dňom neskoršieho doručenia l. 

ČI.XUI 
Záverečné ustanovenia 

l. Táto zmluva je vyhotovená v 6 originálnych vyhotoveniach, z ktorých si 3 vyhotovenia 
ponechá stavebník a 3 vyhotovenia si ponechá mestská časť. Z troch originálnych vyhotovení 
zmluvy, ktoré si ponechá stavebník budú 2 slúžiť pre potreby príslušnej správy katastra na 
účely budúceho zápisu rozostavaného bytu do katastra nehnuteľností po uzatvorení dodatku 
k tejto zmluve a l vyhotovenie bude slúžiť pre potreby stavebníka. 
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/ 'Zmeny alebo doplnky k tejto zmluve je možné vykonať len po dohode zmluvných strán, 
i formou písomného dodatku, pričom dodatky budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek podania určené príslušnej správe katastra doručí 
správe katastra stavebník. Stavebník sa rovnako zaväzuje znášať všetky správne poplatky. 

4. Stavebník je oprávnený previesť práva z tejto zmluvy na inú osobu formou pisomnej zmluvy 
len s predchádzajúcim písomným súhlasom mestskej časti. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že ich spôsobi losť na právne úkony nie je obmedzená, túto zmluvu 
uzatvorili na základe slobodnej a vážnej vôle, nié v tiesni ani za nápadne nevýhodných 
podmienok. Text tejto zmluvy si ríadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej 
znen im ju v príslušnom počte rovnopisov podpisujú. Ďalej prehlasujú, že ich prejavy sú 
dostatočne zrozumiteľné a určité, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon má 
predpísanú formu. 

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť 01.11.2009. 

. - 7 OKT. 2009 
V Bratislave .. ...................... .. 

Vlastník : 
.~--

--~ 

;
1 ( - I 

(' ......... .. .. : .. ,: ..... : .. :.7... .. . 
\ln.s...arth. Andrej ~'~trek 

starosta mestskej časti 
na základe plnej moci z 9.januára 2007 

mestská časť 

V Bratislave .. ť.t(!.t?: .. ~~ 

Stavebnik : 
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ANDREJ ĎURKOVSKÝ 
primälor 

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA 

, 

Bratislava O 9 JAN. 2007 

Č.j .: fitlG5 tJ'P:-59'tjOľ -:l13o 

SPLNOMOCNENIE 

Splnomocňujem Ing. arch. Andreja Petreka, starostu mestsl(ej časti Rratislava
Staré Mesto, bytom Karpatská 19 v Bratislave, narodeného . . rodné 
číslo 

l. k podpisovaniu zmlúv o prevode vlastníctva bytov, nebytových priestorov, zmlúv 
o výstavbe, vstavbe a nadstavbe bytov a nebytových priestorov, zmlúv o rozšírení 
bytov a nebytových priestorov vstavbou a nadstavbou v bytových domoch, 
zastavaných a priľahlých pozemkov prislúchajucich k bytovému domu vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy;· zverených Mestskej · Časti · Bratislava -
Staré Mesto v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastnlctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších úprav, 

2. 

3. 

ku konaniu o zápise vlastníckeho práva v rozsahu podľa bodu l. tohto 
splnomocnenía pred Správou katastra pre hl .m. SR Bratislavu, 
ku konaniu o zrušení záložných práv vyplývajúcich z prevodu vlastníctva podľa 
bodu l. tohto splnomocnenía, okrem záložného práva zriadeného na základe 
ustanovenía § 15 ods. 1 zákona Č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znen! neskorších úprav. 

... 



/ . 
;./ Dodatok č.l 

k Zmluve o nadstavbe a vstavbe bytu č. 618/2009 zo dňa 07.10.2009 
uzatvorenej medzi zmluvnými stranami 

Vlastník: hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Primaciálne námestie l 

Zastúpený: 

Správca majetku: 

Konajúci 

Stavebník: 

814 99 Bratislava 
IČO: 00603481 

, 

Ing. arch. Andrejom Petrekom, starostom mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto na základe plnej moci z 9Januára 2007 

mestská časť Bratislava - Staré Mesto 
Vajanského nábrežie 3 
814 21 Bratislava 
IČO: 00603147 

( ďalej len "vlastník" l 

Ing. arch. Andrejom Petrekom, starostom mestskej časti 

( ďalej len "mestská časť" l 
a 

Mgr. Denisa Baranovičová, rodená: Baranovičová 
nar. 
bytom: Nábr. arm. Uen. L. Svoboau c.4301/28, 
811 02 Bratislava 

( ďalej len "stavebník" l 

(vlastník, mestská časť, stavebník, ďalej tiež "zmluvné strany" l 

Zmluvné strany uzatvorili dňa 07.10.2009 Zmluvu o nadstavbe a vstavbe bytu č. 618/2009 (ďalej 
len "zmluva" l, ktorej predmetom je úprava vzájomných práv a povinností v súvislosti realizáciou 
vstavby bytu a nadstavby domu stavba súp. č. 720 ( ďalej len "dom" l, ktorý sa nachádza v 
katastrálnom území Staré Mesto, na pozemku parc. Č. : 3168, druh pozemku : zastavané plochy 
a nádvoria, o výmere 287 m2

. Zmluvné strany sa v súlade s čl. XIIl ods. 2 zmluvy dohodli na 
nasledovných zmenách zmluvy : 



/ 

/ 

ČI.I 

Čl. II ods. 3 zmluvy sa mení a znie: 

" 3. Vlastník a mestská časť týmto udel'ujú stavebníkovi súhlas, aby zrealizoval nadstavbu domu 
a vstavbu bytu č. 3 na 2.poschodí domu o výmere podlahovej plochy bytu 85,17 m' s terasou 
25,66 m' spolu 110,83 m'. Nadstavba domu a vstavba bytu bude zrealizovaná v zmysle 
projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovaným architektom s ohľadom na možnosti , 
dané rozmenni a tvarom strechy domu a platnou legislatívou. Mestská časť týmto udel'uje 
stavebníkovi súhlas na zriadenie dvoch parkovacích miest ich vyznačením na existujúcich 
spevnených plochách, ktoré sa nachádzajú na pril'ahlom pozemku." 

Čl. IV ods. 6 zmluvy sa mení a zníe : 

Vel'kosť nových spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach domu a spo ločných 
zariadeniach domu pre vlastníkov bytov v dome bude: 

• vlastník bytu Č. 1 
• vlastník bytu Č. 2 
• vlastník bytu Č. 3 

spolu 

9119127421 , 
9785/27421, 
8517/27421, 

27421127421 

V Čl. IV zmluvy sa vkladá ods. 7, ktorý znie : 

,,7. Zmluvné strany zaväzujú v súlade s § I ods. 2, § 23 ods. I a § 24 ods. 1 zákona 
Č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v mení neskorších predpisov 
( ďalej len "zákon Č. 182/1993 Z. z." ) usporiadať vlastnícke právo k pozemku za podmienok 
uvedených v tomto ustanovení. Stavebník sa v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomnej 
výzvy mestskej časti zaväzuje zaplatiť cenu spoluvlastníckeho podielu na pozemku. Mestská 
časť je oprávnená zaslať stavebníkovi výzvu na zaplatenie ceny spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku po tom, ako bude na príslušný list vlastníctva zapísaný údaj o rozostavanom byte 
realizovanom podľa tejto zmluvy. Ak takýto zápis nebude v príslušnom liste vlastníctva 
vykonaný je mestská časť oprávnená zas lať výzvu na zaplatenie ceny spoluvlastníckeho 
podielu na pozemku po tom, ako bude na príslušný list vlastníctva zapísaný údaj o byte 
zrealizovanom na základe tejto zmluvy. Cena pozemku je ku dňu podpisu tohto dodatku 
stanovená znaleckým posudkom Č. 6812010 zo dňa 19.08.2010, vypracovaným 
Ing. Igorom Kropáčom, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad 
hodnoty nehnuteľností ( ďalej len "znalecký posudok č. 68120 I O" ). Ve\'kosť 
spoluvlastníckeho podielu na pozemku bude určená znaleckým posudkom, ktorého 
vypracovanie zabezpečí v súlade čl. VIII písm. d) na vlastné náklady stavebník. Cena 
spoluvlastníckeho podielu na pozemku bude stanovená na základe uvedených znaleckých 
posudkov. ,~ 

V Čl. IV zmluvy sa vkladá ods. 8, ktorý znie: 

,,8. Stavebník sa v súlade s § I ods. 2, § 23 ods. I a § 24 ods. I zákona č. 182/1993 Z. z. zaväzuje 
odkúpiť spoluvlastnícky podiel na priľahlom pozemku. Cena pril'ahlého pozemku je ku dňu 
podpisu tohto dodatku stanovená znaleckým posudkom Č. 68/2010. Vel'kosť 
Spoluvlastníckeho podielu na priľahlom pozemku bude určená maleckým posudkom, ktorého 
vypracovanie zabezpečí v sú lade čl. VIII písm. d) tejto zmluvy stavebník. Cena 
spoluvlastníckeho podielu na pril'ahlom pozemku bude stanovená na základe uvedených 
znaleckých posudkov. Stavebník nadobudne spoluvlastnícky podiel na priľahlom pozemku za 
cenu stanovenú v súlade s týmto ustanovením. " 
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Čl. V ods. 2 sa mení a znie: 

,,2. Zmluvné strany sa dohodli, že stavebník za právo zrealizovať nadstavbu domu a vstavbu bytu 
poskytne odplatu vo forme peňažného a nepeňažného plnenia. V súlade s uznesením 
miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava r Staré Mesto č. 15711996 sa stavebník 
zaväzuje zaplatiť mestskeJ časti odplatu za právo realizovať nadstavbu a vstavbu domu 
v sadzbe 0,33 EUR za m výmery podkrovia. Stavebník sa zaväzuje zaplatiť za výmeru 
110,83 m2 po zaokrúhlení sumu 37, - EUR a to do IO dní odo dňa podpisu tohto dodatku na 
účet mestskej časti č. ú : 35- 1526012/0200, VS 0000018084." 

Čl. V ods. 3 sa mení a znie: 

,,3. Stavebník sa v rámci nepeňažného plnenia poskytnutého v súlade s odsekom 2 tohto článku 
zaväzuje zrealizovať nasledovné stavebn{ a rekonštrukčné práce na dome : oprava fasády 
a priečelia domu, výmena strešnej krytiny, výmena odkvapových ríms, oprava komínov, 
odstránenie nefunkčných komínov, rekonštrukcia hlavných . stúpacích rozvodov a to 
elektrických rozvodov - elektroinštalácií (bez akýchkoľvek zásahov, oprávapod. 
v jestvujúcich bytoch l, vodovodných a kanalizačných rozvodov ( s výnimkou vodovodných 
a kanalizačných rozvodov nachádzajúcich sa v jestvujúcich bytoch l. Vlastník a mestská časť 
týmto udel'ujú súhlas na realizáciu uvedených stavebných a rekonštrukčných prác spoločných 
častí a spoločných zariadení domu včítane rekonštrukcie zimnej záhrady prislúchajúcej 
k bytom Č. I a Č. 2." 

V Čl. VIn písm. d) sa dopíňa text za čiarkou: 

,,ktorý sa zaväzuje doručiť mestskej časti v lehote 30 dní odo dňa jeho odovzdania 
znalcom." 

V Čl. X ods. 2 sa slová : "a požiadať o predíženie lehôt formou dodatku k tejto zmluve" nahrádzajú 
slovami : '" pričom celkové predíženie, ktorejkoľvek lehoty uvedenej v čl. X tejto zmluvy 
môže byť maximálne jeden kalendárny rok." 

Čl. xl sa dopÍňa o text : 

"Mestská časť týmto splnomocňuje stavebníka ku všetkým úkonom potrebným k realizácii 
stavebných úprav a rekonštrukčných prác, ktoré stavebník zrealizuje podľa čl. V ods. 3 tejto 
zmluv.y, ako aj ku všetkým úkonom súvisiacich s realizáciou rekonštrukcie častí zimnej 
záhrady prislúchajúcej k bytu Č. I a bytu č. 2. Stavebník je rozsahu splnomocneJÚa uvedeného 
v prvej vete splnomocnený najmä k tomu, aby zastupoval mestskú časť v konaní pred 
príslušným stavebným úradom, fyzickými osobami a právnickými osobami, zúčastňoval sa 
ústnych pojednávaní, podával návrhy, podpisoval písomnosti, prijímal písomnosti , podával 
opravné prostriedky, vzdával sa opravných prostriedkov apod. Stavebník je oprávnený 
zastupovať mestskú časť aj v druhostupňovom konaní. " 
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Čl. II 

I. Dodatok č. l je vyhotovený v 6 vyhotoveniach s p latnosťou originálu, z ktorých po jeho 
podpísaní tri ponechá stavebník a tri si ponechá mestská časť. 

2. Dodatok Č. l nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými 
s!ranami. , 

3. Zmluvné strany prehlasuj ú, že si tento dodatok pred podpísaním prečítal i , jeho 
ustanoveniam porozumeli a na znak súhlasu sjeho obsahom ho vlastnoručne podpísali. 

"!"-:::::-r, (, rf' _ . 

V Bratislave .... ( ... 1 ... : .. \ .:: ... '." 

Vlastník.~· _, 

V B . I " l " tL 2""0 ratls ave .. .; .. . , ...... J . .... :1., 

V Bratislave " .. $j:1.}.i?.Q/9 

Stavebník: 

... :D... : ....... " ... ....... . 
Mgr. Denisa Baranovičova 
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Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

r,rľ:fr,r 
~ 

Vážený pán 
Stefan Bučko 
Koreničova 698/3 
81 1 03 Bratislava 

Váš list číslo/zo dňa 

Vec: 
Odpoveď na interpelaciu 

Vážený pán poslanec, 

Naše číslo 
7875/41619/2012/KST/U li 

, 

Vybavuje/línka 

vo veci Vami podanej interpelácie zo dňa 25. 9. 2012 Vám uvádzam nasledovné: 

Bratislava 
03.10.2012 

Dňa 26. 09. 2012 sme pozva li majite ľa prevádzkovej jednotky Stanleys pub - pima Petra Sinka na rokovanie. 
Podľa výpovede majiteľa , výtržnosti ktoré sa diali v chráme počas Bohoslužieb nerobili jeho zákaznici. 
Na základe Vášho podnetu poradný orgán starostky pre posudzovanie žiadostí o osobitnej prevádzkovej 
dobe Stanleys pubu urči l prevádzkovú dobu do 22.00 h. 
V súčasnosti (do 3. 10.2012) je prevádzka Stanleys pub zatvorená. 

S úctou 

i (;J 
zastupca starostky 

Spracovala: Mgr. Uličná , sekretariát zástupcov starostky ;íl, (\ ,.1 Ao . 

Overil: Mgr. Juhász, vedúci oddelenia obchodu, verejného poriadku a miestnych daní Ov .......... 

Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratis lava, I ČO: OO 603 147, tel. : (+421 2) 5924 6111 , fax: (+4212) 52920003 
e-mail: podatelna@staremesto.sk, www.staremesto.sk 



Miestny úrad mestskej čast i Bratis lava-Staré Mesto 

r,pf:fr,p 

~ 
Mgr. Sven Šovčik 
prednosta 

V Bratislave, dňa IO. IO. 2012 

V ážen)' pán poslanec , 

v súvislost i s Vašou ústnou interpeláciou, ktorú ste predniesli na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 25. 9. 20 12, ktorá sa týkala porušovania nočného kľudu 
a osobitnej prevádzkovej doby podniku Batelier na Továrenskej ulici Č. 14 opätovne uvádzam, že 
prevádzková jednotka Batelier na Továrenskej uli ci Č. 14 vo vlastníctve spo ločnosti Blue Dream s. r.o . 
prevádzkuje svoj podnik v priemyse lnej zóne, ktorá nie je určená na bývanie. 

Po stretnutí so zamestnancom Miestneho úradu mestskej časti Bratis lava-Staré Mesto, vykonala 
prevádzková jednotka Batelier stavebné a technické opatrenia, protihlukovo u vrstvou. Taktiež vykonali 
meranie hluku certifikovanou spo l očnosťou, ktoré preukázalo, že počas koncertov neprekračujú povolené 
hladiny hluku. 

V druhej časti Vašej interpelácie uvádzate, že prevádzkovej jednotke Batelier boli predÍžené otváracie 
hod iny. V tejto súvislosti si Vás dovoľujem informovať, že poradná komisia starostky mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto na svojom zasadnutí dtia 18. 4. 201 2 urči l a prevádzkovej jednotke Batelier na 
Továrenskej ulici Č. 14 osobitnú prevádzkovú dobu. 

Zároveií si Vás však dovoľujem informovať aj o skutočnost i , že zástupca spoločnost i Blue Dream s.r.o. 
podal písomný podnet mestskej časti Bratislava-S taré Mesto na začatie správneho konania z dôvodu, že 
sťažovate ľ užíva priestory na Továrenskej ulici Č. 16 v rozpore s kolaudačným rozhodnutím. Budova na 
Továrenskej 16 je v katast ' zapísaná ako nebytová budova. 

S pozd r~vom j!J 
t:t 

Vážený pán 
MUDr. Marek Čambal , PhD. 
Javorinská II 
81 I 03 Bratislava 

Spracoval: Mgr. Dominik Juhász - vedúci oddelenia obchodu, ver:,iJ1ého poriadku a MD ~ 
Overil : Ing. Vlad imír Lauko - vedúci kance lárie prednostu ..,;-~..,--
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~!::ť MESTSKÁ ČASŤ BRA TISLA V A-STARÉ MESTO 

ROZHOD NUTIE č. 23 /2011 

starostky mestskej časti BratisllU'a-Staré Mesto , 

z 18. mája 2011 

o zriadení poradného orgánu starostky pre posudzovanie žiadosti o osobitnej prevádzkovej 
dobe 

I. Podl'a § 17 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady Č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 
Slovenskej republi ky Brat islave v zneni neskorš ích predpisov 

z r i a d' uje m 

svoj poradný orgán v zložení: 
Ing. Ján Krta, Ing. Manin Borgul'a. Mgr. Rudolf Oravec, Mgr. RacIovan Choleva, 
Jaros lav Ježek 

Ulohou komisie bude posudzovať žiadosti o osob itnej prevádzkovej dobe v zmys le § 6 
Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 2/ 20 I I z 15. 2. 
20 II. 

Komis ia bude zasadať I krát tý·ždenne - podl'a potreby. 

II. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 18. máj a 20 II. Týmto dňom' stráca platnosť 

rozhodnutie starostky Č . 9 /20 II zo 7. marca 20 II . 

spracovala: Mgr. Ulién~~ 
overil: JUDr. Marek Jáhošik jJ( 

Podaterfl a úradu 

Vajanského nábr 3 
81421 Bralislava 

Telefón 

02/59 246 111 

Bankové spojenie 

1526·012/0200 

ICO 

006031 47 
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