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

 
 
 
 

 N  Á V  R  H   
na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehn uteľnosti Palárikova č. 29 

v Bratislave  
___________________________________________________________ 

 
 
 
Predkladate ľ:            Návrh uznesenia miestnej rady:  
 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

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

 
 
Zodpovedný:             Návrh uznesenia miestneho zastupite ľstva:  
 

Mgr. Vladimír Cipciar  
vedúci oddelenia právneho 
a správnych činností  

 - v materiáli 

  
       
 
 
Spracovate ľ:             Materiál obsahuje:  
 

Mgr. Michaela Bauer  
Oddelenie právne a správnych 
činností  

 - návrh uznesenie  
- dôvodová správa  

 
 
  
 



 
N á v r h  u z n e s e n i a 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
 
A. s ú h l a s í  
 
s vyporiadaním podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti stavba súpisné č. 103176, 
postavená na pozemku parcela č. 7295, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 338 m², nachádzajúci sa na Palárikovej ul. č. 29 v Bratislave, zapísaná na liste 
vlastníctva č. 4460 (ďalej len „nehnuteľnosť“), s tým, že:  
 

a) mestská časť Bratislava-Staré Mesto v zmysle § 140 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník, neuplat ňuje svoje zákonné predkupné právo na kúpu  
spoluvlastníckeho podielu 1/3 z celku podielového spoluvlastníka Tomiho Suchého k 
nehnuteľnosti, za cenu určenú v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. t. j. za cenu určenú 
znaleckým posudkom.  

 
b) Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako správca nehnuteľnosti, ktorá je vo 

vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, uzavrie zmluvu o predaji 
spoluvlastníckeho podielu  hlavného mesta- v správe mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2/3 z celku  k nehnuteľnosti 
s novým podielovým spoluvlastníkom ako kupujúcim, za cenu určenú v zmysle 
zákona č. 18/1996 Z. z. t. j. za cenu ur čenú znaleckým posudkom.   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
D ô v o d o v á   s p r á v a  

 
Rodinný dom bol postavený v roku 1920 a je zapísaný na liste vlastníctva č. 4460, ako 
stavba súpisné č. 103176, postavená na pozemku parcela č. 7295 o výmere 338 m², druh 
pozemku- zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa na Palárikovej ulici č. 29 
v Bratislave.  
 
Nehnute ľnos ť je v sú časnosti v podielovom spoluvlastníctve podielových 
spoluvlastníkov . Vzhľadom k tomu, že predchádzajúca podielová spoluvlastníčka p. Anna 
Gulejová rod. Sternová zomrela, sa konalo dedičské konanie s pozostalými dedičmi zo 
zákona. Dňa 07.08.2012 nadobudlo osvedčenie o dedičstve účinky právoplatného 
uznesenia o dedičstve, na základe ktorého sa dedičom po p. Gulejovej stal syn poručiteľky 
Tomislav Suchý. Uvedená právna skutočnosť však ešte nie je zapísaná na liste vlastníctva.  
 
Nehnuteľnosť je tak v podielovom spoluvlastníctve podielových spoluvlastníkov:  
 
- hlavné mesto SR Bratislava v správe mestská časť Bratislava-Staré Mesto   2/3 
 
- Tomislav Suchý, nar. 19.05.1948, bytom Wolfratshauserstrasse 133 
   81479 Mníchov, Nemecká Spolková republika       1/3  
 
V nehnute ľnosti sa nachádzajú 4 byty a 1 nebytový priestor – garáž . Rodinný dom je 
v súčasnosti obsadený 5 nájomcami:  
 

1. Andrej Poracký – Zmluva o nájme bytu na dobu určitú 
2. Rastislav Petrovič – Zmluva o nájme bytu na dobu neurčitú  
3. Filip Rek – Zmluva o nájme bytu na dobu neurčitú 
4. Alžbeta Jirásková – Zmluva o nájme bytu na dobu neurčitú 
5. Ing. Milan Bogdalík – Zmluva o nájme nebytového priestoru na dobu neurčitú  

 
Nehnuteľnosť nie je na liste vlastníctva rozdelená na 4 byty a 1 nebytový priestor, ale je 
zapísaná v príslušných spoluvlastníckych podieloch podielových spoluvlastníkov.  
 
Vzhľadom na vek nehnuteľnosti a na skutočnosť, že na nehnuteľnosti neboli vykonávané 
rekonštrukčné práce je rodinný dom v zlom technickom stave a vyžaduje si značné finančné 
prostriedky na jeho rekonštrukciu.  
 
V zmysle vypracovaného znaleckého posudku (zo dňa 23.06.2012) pri zohľadnení 
potrebných rekonštrukčných prác bola cena nehnute ľnosti s pozemkom  určená vo výške 
486.149,55 EUR ( z toho  všeobecná hodnota stavby vo výške 326.464,83 EUR 
a všeobecná hodnota pozemku vo výške 159.684,72 EUR).  
 
Cena spoluvlastníckeho podielu  hlavného mesta SR Bratislava – v správe mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2/3 z celku bola ur čená 
zaokrúhlene vo výške 324.000,00 EUR  (z toho všeobecná hodnota stavby vo výške 
217.643,33 EUR a všeobecná hodnota pozemku vo výške 106.456,48 EUR).   
 



Po ukončení dedičského konania oslovil p. Tomislav Suchý listom mestskú časť Bratislava-
Staré Mesto s ponukou na uplatnenie predkupného práva (dňa 15.08.2012 a 16.08.2012). 
Svoj spoluvlastnícky podiel 1/3 z celku  na nehnuteľnosti ponúkal na predaj mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto za kúpnu cenu vo výške 80.000,00 EUR.   
 
Vzhľadom k tomu, že nehnuteľnosť sa nachádza v zlom technickom stave a vyžaduje si 
značné finančné prostriedky na jej obnovu sa mestská časť Bratislava-Staré Mesto rozhodla 
neuplatniť svoje zákonné predkupné právo na kúpu spoluvlastníckeho podielu 1/3 z celku 
na nehnuteľnosti.  
 
V prípade, že sa mestská časť Bratislava-Staré Mesto vzdá svojho nároku na zákonné 
predkupné právo je spoluvlastník rozhodnutý predať spoluvlastnícky podiel tretej osobe a to 
pani Natálii Zieglerovej nar. 22.08.1951, bytom Kardžičova ul. č. 55, 811 07 Bratislava (ďalej 
len „kupujúci“), ktorá prejavila záujem o kúpu. Kupujúci na rokovaniach, ktoré sa uskutočnili 
na miestnom úrade mestskej časti Bratisava-Staré Mesto prejavil svoju vô ľu na kúpu 
spoluvlastníckeho podielu  hlavného mesta SR Bratislava v správe mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2/3 z celku za cenu určenú 
v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, t. j. za cenu určenú znaleckým posudkom.  
 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto sa vzdá svojho nároku na zá konné predkupné 
právo a  spoluvlastník  p. Tomislav Suchý následne predá svoj spoluvlastnícky podiel 
tretej osobe, ktorá sa stane spolu s hlavným mestom  SR Bratislava, v správe mestská 
časť Bratislava-Staré Mesto novým podielovým spoluvlast níkom. Následne mestská 
časť Bratislava-Staré Mesto predá svoj spoluvlastnícky podiel novému podielovému 
spoluvlastníkovi. Týmto postupom nedôjde k porušeni u § 16 ods. 1 zákona č. 
182/1993 Z. z. o prevode vlastníctva k bytovým a ne bytovým priestorom , nako ľko 
mestská časť Bratislava-Staré Mesto bude predáva ť svoj spoluvlastnícky podiel 
podielovému spoluvlastníkovi v zmysle § 140 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník .  
 
S prihliadnutím na skutočnosť, že mestská časť Bratislava-Staré Mesto nemá finan čné 
prostriedky na rekonštrukciu nehnute ľnosti a výnos z nájmov bytov  (regulovaný 
nájom) a nebytového priestoru (trhový nájom), nie je dostačujúci na vykonanie 
rekonštrukčných prác sa mestská časť Bratislava-Staré Mesto rozhodla preda ť 
spoluvlastnícky podiel hlavného mesta SR Bratislava  – v správe mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto vo veľkosti podielu 2/3 z celku spoluvlastníkovi za cenu určenú 
v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, t. j. za cenu ur čenú znaleckým posudkom 
(zaokrúhlene cena vo výške 324.000,00 EUR).  
 
Takýmto konaním bude mestská časť Bratislava-Staré Mesto hospodárne a efektívne 
nakladať s majetkom ktorý jej bol zverený do správy, v zmysle Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislava a predmetných zákonných predpisov.    
 
Po uzavretí Zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu o veľkosti podielu 2/3 z celku 
k nehnuteľnosti vstupuje nový vlastník do právne postavenia prenajímateľa v zmysle § 680 
ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, voči nájomcom v rodinnom dome. Ich 
nájomný vzťah takýmto prevodom nezaniká, ale ďalej pokračuje na základe uzavretých 
nájomných zmlúv.  


