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Návrh 
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

č. .../2014 o zachovaní vlastníctva majetku  
___________________________________________________________ 

 
 
Predkladateľ:            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 

zastupiteľstva: 
 

Mgr. Martin Micheľ 
vedúci oddelenia 
právneho a správnych činností 

 - v materiáli 
 

    
 
Spracovateľ:             Materiál obsahuje: 
 

JUDr. Ján Cilli 
oddelenie právne a správnych 
činností 

 - návrh uznesenia 
- dôvodová správa 
- návrh nariadenia 
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N á v r h  u z n e s e n i a  
 
 

M i es tn e  za s tu p i te ľs tv o  me s t s ke j  č as t i  Bra t i s l av a - S ta r é  Me st o  
 
 
s c h v a ľ u j e 
 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2014 
o zachovaní vlastníctva majetku s účinnosťou od 1. apríla 2014. 
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D ô v o d o v á  s p r á v a 
 

 
Predkladateľ navrhuje schváliť nové všeobecne záväzné nariadenie mestskej 

časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „nariadenie“), ktoré upravuje postup pri zachovaní 
vlastníctva vybraného nehnuteľného majetku vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“) zvereného do správy mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“ a „zverený majetok“) a vybraného 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti (ďalej len „vlastný majetok”, zverený 
majetok a vlastný majetok spolu ďalej len „majetok“). 

 
 Predkladateľ návrhom nového nariadenia reaguje najmä na legitímne požiadavky 

obyvateľov mestskej časti a ich zvolených zástupcov zachovať vlastníctvo tých 
nehnuteľností na území mestskej časti, ktoré majú svoj historický význam alebo 
ktorých existencia bola vždy spätá s mestskou časťou, so staromešťanmi a ktoré 
dotvárali kolorit mesta a dávali mestu tvár. 

 
Predkladateľ v ust. § 2 nariadenia definuje niektoré pojmy, pričom pod zachovaním 

vlastníctva osobitného majetku sa rozumie zámer mestskej časti nevykonávať také právne 
úkony nakladania s osobitným majetkom, ktoré spôsobia zánik súčasného vlastníckeho 
práva k tomuto majetku, resp. ktoré smerujú k zániku tohto vlastníckeho práva. 
 
 V ust. § 3 nariadenia sa určuje obsah a účel zachovania vlastníctva majetku, 
pričom predkladateľ zdôrazňuje, že zachovanie vlastníctva osobitného majetku, t.j. 
skutočnosť, že mestská časť nebude iniciovať predaj tohto majetku tretím osobám, ani 
nebude uzatvárať zmluvy s tretími osobami, predmetom ktorých bude prevod vlastníctva 
osobitného majetku, sa realizuje v záujme obyvateľov mestskej časti tak, aby mestská 
časť mohla plniť svoje úlohy pri výkone samosprávy. 
 

Účel zachovania vlastníctva osobitného majetku je uvedený v ust. § 3 ods. 2 
nariadenia, pričom ide iba o demonštratívny (príkladný) výpočet. Zachovanie 
vlastníctva osobitného majetku nie je chápané ako absolútne a v odôvodnených 
prípadoch, ktoré sú uvedené v ust. § 3 ods. 4 nariadenia, môže dôjsť k prevodu vlastníctva 
takého majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na čo je však potrebný súhlas 
trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov.  
  
 Osobitný majetok, ktorý požíva zvýšenú mieru ochrany v záujme jeho zachovania, 
tvoria nehnuteľnosti uvedené v Prílohe č. 1 nariadenia. Predkladateľ zdôrazňuje, že 
mestská časť nemá v úmysle pristúpiť automaticky k prevodu vlastníctva tých 
nehnuteľností, ktoré nie sú uvedené v Prílohe č. 1 nariadenia. Mestská časť pristupuje k 
prevodu vlastníctva každého majetku iba v odôvodnených prípadoch a s riadnou 
starostlivosťou tak, aby boli dodržané zásady hospodárnosti a efektívnosti 
nakladania s jej majetkom. 
 
 Podľa ust. § 4 ods. 3 nariadenia Mestská časť v záujme zachovania vlastníctva 
zvereného majetku a z dôvodu zamedzenia zneužívania ust. § 16 ods. 3 zákona č. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov nájomcami nebytových 
priestorov sa rozhodla, že ak nepôjde o prípad hodný osobitného zreteľa, tak nebude 
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predávať nebytový priestor aktuálnemu nájomcovi nebytového priestoru, ak od uzavretia 
nájomnej zmluvy neuplynula lehota aspoň jedného roka.  
 

Predmetné ustanovenie má zamedziť špekulatívnym nájmom nebytových 
priestorov, keď víťaz obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru v čase, 
keď nedošlo ešte k uzatvoreniu nájomnej zmluvy na nebytový priestor, tento ponúka na 
predaj tretím osobám, resp. keď nájomca nebytového priestoru okamžite po uzatvorení 
nájomnej zmluvy požiada mestskú časť o odkúpenie nebytového priestoru. 
 
 Účinnosť nariadenia sa navrhuje na deň 01. apríla 2014. 



Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

 
N á v r h 

 
Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
 

č. …/2014     
 

z .............. 2014 
 

o zachovaní vlastníctva majetku 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „miestne 
zastupiteľstvo“) podľa ust. § 15 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady 
č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších 
predpisov, ust. § 6 ods. 1 a § 8 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne 
záväznom nariadení: 
 

§ 1 
 Úvodné ustanovenie 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej 

len „nariadenie“) upravuje postup pri zachovaní vlastníctva vybraného nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len 
„hlavné mesto“) zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len 
„mestská časť“ a „zverený majetok“) a vybraného nehnuteľného majetku vo vlastníctve 
mestskej časti (ďalej len „vlastný majetok”, zverený majetok a vlastný majetok spolu 
ďalej len „majetok“). 
 

§ 2 
Vymedzenie niektorých pojmov 

 
(1) Vlastný majetok sú nehnuteľné veci vo vlastníctve mestskej časti. 

(2) Zverený majetok sú nehnuteľné veci vo vlastníctve hlavného mesta, ktoré boli 
mestskej časti protokolárne zverené do správy v zmysle osobitných predpisov1. 

(3) Osobitný majetok je majetok uvedený v Prílohe č. 1 tohto nariadenia, s ktorým 
mestská časť nakladá tak, aby bolo zachované jeho súčasné vlastníctvo. 

(4) Zachovanie vlastníctva osobitného majetku je zámer mestskej časti nevykonávať 
také právne úkony nakladania s osobitným majetkom, ktoré spôsobia zánik 
súčasného vlastníckeho práva k tomuto majetku, resp. ktoré smerujú k zániku 
tohto vlastníckeho práva. 

                                                
1 Štatút hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov 



 
§ 3 

Zachovanie vlastníctva osobitného majetku 
 

(1) Mestská časť sa zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie k zachovaniu vlastníctva 
osobitného majetku, tak aby ten ako majetok obce - verejnoprávnej korporácie 
slúžil predovšetkým na plnenie jej úloh daných zákonnými kompetenciami pri 
výkone samosprávy, ktoré sa realizujú v prospech jednotlivých subjektov práva 
majúcich k územiu mestskej časti právne relevantný vzťah. 

(2) Účelom zachovania vlastníctva osobitného majetku je najmä: 

a) Získavanie príjmov do bežného rozpočtu mestskej časti v podobe výnosov 
z nájmu takého majetku, 

b) vytvorenie, resp. zachovanie dostatočnej majetkovej základne mestskej časti 
slúžiacej prioritne na plnenie jej verejných úloh, 

c) zachovanie osobitného majetku pre potreby mestskej časti, aby mestská časť 
nebola nútená prenajímať si nehnuteľnosti od tretích osôb za trhové nájomné, 

d) ochrana osobitného majetku pred nehospodárnym nakladaním a zneužitím, 
e) zhodnocovanie a zveľaďovanie osobitného majetku, 
f) zachovanie osobitného majetku pre budúce generácie. 

(3) Mestská časť v záujme zachovania vlastníctva osobitného majetku najmä nebude 
iniciovať predaj tohto majetku tretím osobám, ani nebude uzatvárať zmluvy 
s tretími osobami, predmetom ktorých bude prevod vlastníctva osobitného 
majetku. 

(4) K prevodu vlastníctva osobitného majetku môže dôjsť iba v odôvodnených 
prípadoch, najmä ak 
a) prevod vlastníctva je efektívnejšie a hospodárnejšie riešenie než zachovanie 

vlastníctva, napr. v prípade nehnuteľného majetku, ktorý si vyžaduje rozsiahlu 
opravu, resp. rekonštrukciu, 

b) o prevode vlastníctva majetku rozhodne obecné zastupiteľstvo trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. 
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, 

c) ide o majetok, ktorý je mestská časť povinná previesť podľa osobitného 
predpisu alebo ktorým sa realizuje právo na prednostný prevod podľa 
osobitného predpisu2, 

d) prevodom majetku sa realizuje zákonné predkupné právo3. 
 

 § 4 
Osobitné ustanovenie 

 
(1) Týmto nariadením nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa hospodárenia 

obce a nakladania s jej majetkom4. 

                                                
2 Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 
3  Napríklad ust. § 140 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 



(2) Skutočnosť, že nejaký majetok, nie je ako osobitný majetok uvedený v Prílohe č. 1 
tohto nariadenia, neznamená, že mestská časť pristúpi automaticky k jeho 
scudzeniu alebo sa chce zbaviť jeho vlastníctva či správy, ale iba že takýto 
majetok nepožíva zvýšenú mieru ochrany v zmysle tohto nariadenia, tak ako 
osobitný majetok. 

(3) Mestská časť v záujme zachovania vlastníctva zvereného majetku a z dôvodu 
zamedzenia zneužívania ust. § 16 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov nájomcami nebytových priestorov sa rozhodla, že 
ak nepôjde o prípad hodný osobitného zreteľa, tak nebude predávať nebytový 
priestor aktuálnemu nájomcovi nebytového priestoru, ak od uzavretia nájomnej 
zmluvy neuplynula lehota aspoň jedného roka. 

 
§ 5 

Účinnosť 
 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01. apríla 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PhDr. Tatiana Rosová 
 starostka mestskej časti 
 
Prílohy:  
1/ Zoznam osobitného majetku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                       
4 Napríklad zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 



 
 

(Príloha č. 1 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
č. …/2014 z .............. 2014 o zachovaní vlastníctva majetku) 

 
 

Zoznam osobitného majetku 
 
 
 

1/ budova miestneho úradu mestskej časti, Vajanského nábr. 3, súpisné číslo 
90, nachádzajúca sa na parc. reg. C KN č. 235, k. ú. Staré Mesto;  

 
2/ Zichyho palác, Ventúrska ul. 9, súpisné číslo 1265, nachádzajúci sa na parc. 

reg. C KN č. 477, k. ú. Staré Mesto; 
 
3/ Pisztoryho palác, Štefánikova 25, súpisné číslo 834, nachádzajúci sa na parc. 

reg. C KN č. 3463, k. ú. Staré Mesto; 
 
4/ nebytové priestory v bytovom dome, Heydukova 25; súpisné číslo 2217, 

nachádzajúci sa na parc. reg. C KN č. 8491/2, k. ú. Staré Mesto; 
 
5/ nájomné byty v bytovom dome, Obchodná 52; súpisné číslo 530, 

nachádzajúci sa na parc. reg. C KN č. 8479, k. ú. Staré Mesto; 
 
6/ CO kryty (objekty osobitného určenia); 
 
7/ nájomný bytový dom vrátane pozemku, Dobšinského ul., nachádzajúci sa na 

parc. reg. C KN č. 7249/1, k. ú. Staré Mesto; 
 
8/ zariadenie sociálnych služieb vrátane pozemku, ul. K železnej studienke, 

nachádzajúce sa na parc. reg. C KN č. 5180/1, 5180/2, 5183/2, 5183/4, 
5183/5 a 5183/6, k. ú. Staré Mesto; 

 
9/ Prüger-Walnerova záhrada vrátane pozemku, nachádzajúca sa na parc. reg. 

C KN č.  2842/2, 2844, 2845, 2846/1, 2846/2, 2846/3, 2846/4, 2846/5, 2847, 
2848, 2849/1, 2849/2, 2850/1, 2850/2, 2850/3, 2850/4, 2850/5, 2851, 2852, 
2853, 2854, 2855, 2856/4, 2856/7, 2862/1, 2860/5; 

 
10/ budovy základných škôl, materských škôl, detských jasieľ, sociálnych 

zariadení a kultúrnych zariadení, pokiaľ v nich sídlia organizácie mestskej 
časti; 

 
 
       


