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na zasadnutie miestnej rady       dňa 16.09.2014 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva     dňa 23.09.2014 

 
 
 
 

Návrh 
na schválenie prevodu spoluvlastníckeho podielu 

k nehnuteľnosti  na ul ici  Fraňa Kráľa 992/12 v Brat islave  
___________________________________________________________ 

 
 
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 
- predchádzajúci súhlas primátora 

 
 
 
 
  
 



 

  

 
 

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  
 
A. s c h v a ľ u j e 
 
podľa ust. § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v spojení 
s ust. § 140 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník prevod spoluvlastníckeho podielu 
hlavného mesta SR Bratislava, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vo výške 
2/48 z celku k nehnuteľnostiam: 
 
a) stavba súp. č. 992, nachádzajúca sa na ulici Fraňa Kráľa č. 12, druh stavby: bytový 

dom, postavená na pozemku parcela registra C KN č. 3471,  
b) pozemok parcela registra C KN č. 3471, vo výmere 378 m², druh pozemku: zastavané 

plochy a nádvoria, 
c) pozemok parcela registra C KN č. 3472, vo výmere 364 m², druh pozemku: zastavané 

plochy a nádvoria, 
 
zapísané na liste vlastníctva č. 404, katastrálne územie: Staré Mesto, do vlastníctva 
kupujúceho, ktorým je podielový spoluvlastník: Mgr. Jozef Motešický, Urbánkova 4, 
811 04 Bratislava za kúpnu cenu vo výške 60.000,00 EUR. 
 
 
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 len „mestská časť“) má hlavným 

mestom Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „hlavné mesto“) zverený do správy 
spoluvlastnícky podiel vo výške 2/48 k bytovému domu súp. č. 992, nachádzajúcom 
sa na ulici Fraňa Kráľa č. 12, postavenom na pozemku parcela registra C KN č. 3471, 
k zastavanému pozemku parcela registra C KN č. 3471, vo výmere 378 m², druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria a k priľahlému pozemku parcela registra C KN 
č. 3472, vo výmere 364 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej 
len „nehnuteľnosť“). Nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva č. 404, katastrálne 
územie: Staré Mesto. 
 

Žiadosť Mgr. Jozefa Motešického o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu: 
 

Mestská časť listom zo dňa 13.08.2012 informovala všetkých podielových 
spoluvlastníkov, že ako správca bytového domu má záujem na vyporiadaní 
podielového spoluvlastníctva. 

 
Dňa 10.10.2012 sa uskutočnilo rokovanie za účasti troch podielových 

spoluvlastníkov - Alfonz Brezovský s manželkou, Marián Pukač a Ľubica Tedlová, ktorí sa 
vyjadrili, že v prípade ak mestská časť v budúcnosti bude predávať svoj spoluvlastnícky 
podiel 2/48, tak ostatní podieloví spoluvlastníci sa vzdajú predkupného práva 
v prospech Mgr. Motešického. 

 
Mestskej časti bola dňa 10.06.2014 doručená žiadosť Mgr. Jozefa Motešického 

o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 2/48 k nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného 
mesta a v správe mestskej časti. 

 
Mgr. Jozef Motešický vlastní spoluvlastnícky podiel vo výške 4/48 k nehnuteľnosti, 

pričom kúpou spoluvlastníckeho podielu hlavného mesta vo výške 2/48 by jeho 
spoluvlastnícky podiel predstavoval 6/48, čím by sa de facto stal jediným užívateľom 
bytu č. 9, nakoľko v súčasnosti podľa nepísanej dohody spoluvlastníkov a aj podľa 
prepočtov podľa počtu bytov v bytovom dome s vlastníctvom spoluvlastníckeho podielu 
vo výške 6/48 je spojené užívanie jedného konkrétneho bytu v bytovom dome. V prípade 
následného zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva k bytovému domu, ktoré 
momentálne prebieha medzi spoluvlastníkmi a z ktorého dôvodu bola podaná písomná 
žiadosť o odkúpenie, by sa Mgr. Jozef Motešický stal výlučným vlastníkom bytu č. 9. 

 
Dňa 26.06.2014 sa uskutočnilo stretnutie medzi mestskou časťou a Ing. Marianom 

Lichvárom splnomocneným zástupcom žiadateľa, ohľadom postupu pri predaji 
spoluvlastníckeho podielu a výšky kúpnej ceny, kde zástupca žiadateľa uviedol, že 
s predajom podielu Mgr. Motešickému ostatní spoluvlastníci dlhodobo súhlasia.  

 
Byt č. 9 v súčasnosti užívajú MUDr. Dárius Chochoľ a MUDr. Mária 

Chochoľová, ktorým bola daná výpoveď nájmu bytu podľa zákona č. 260/2011 Z.z. 
o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom (ďalej 
len „zákon č. 260/2011 Z.z.“). Po doručení výpovede MUDr. Dárius Chochoľ a MUDr. 
Mária Chochoľová podali hlavnému mestu žiadosť o bytovú náhradu podľa zákona 
č. 260/2011 Z.z., pričom hlavné mesto rozhodlo o priznaní nároku na bytovú náhradu 
pre MUDr. Dáriusa Chochoľa a MUDr. Máriu Chochoľovú v podobe nájomného bytu 
s 2 obytnými miestnosťami. 



 

  

 
Predkupné právo ostatných podielových spoluvlastníkov: 

 
Nehnuteľnosť je v podielovom spoluvlastníctve 11 spoluvlastníkov. V prípade 

prevodu spoluvlastníckeho podielu ostatní podieloví spoluvlastníci majú podľa ust. § 140 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“) predkupné 
právo na prevádzaný spoluvlastnícky podiel. 
 
 Mestská časť listom č. 5640/33762/2014/PRA/Cil zo dňa 25.07.2014 oznámila 
ostatným podielovým spoluvlastníkom zámer previesť spoluvlastnícky podiel 
k nehnuteľnosti a zároveň ich vyzvala, že v prípade ich záujmu o prevádzaný 
spoluvlastnícky podiel, je potrebné do dňa 22.08.2014 oznámiť mestskej časti, 
že si uplatňujú predkupné právo a prijímajú návrh mestskej časti na kúpu 
spoluvlastníckeho podielu. Podieloví spoluvlastníci boli v liste súčasne upozornení, 
že ak v uvedenej lehote nebude mestskej časti doručené podanie, ktorým si uplatňujú 
predkupné právo a prijímajú návrh mestskej časti na kúpu spoluvlastníckeho podielu, toto 
ich nekonanie bude prejavom vôle, že podieloví spoluvlastníci si neuplatňujú predkupné 
právo a neprijímajú návrh mestskej časti na kúpu spoluvlastníckeho podielu. 
 

Mestskej časti do dňa 22.08.2014 ani neskôr nebolo doručené žiadne podanie 
podielových spoluvlastníkov, ktorým by si uplatnili predkupné právo a prijali návrh 
mestskej časti na kúpu spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti. 

 
Cena spoluvlastníckeho podielu: 

 
V zmysle Znaleckého posudku č. 90/2012 zo dňa 26.10.2012 vypracovaného 

znalcom: Ing. Juraj Nagy, PhD., všeobecná hodnota spoluvlastníckeho podielu 2/48 
k nehnuteľnosti je 59.000,00 EUR (z toho všeobecná hodnota spoluvlastníckeho podielu 
k stavbe je 37.774,03 EUR a všeobecná hodnota spoluvlastníckeho podielu k pozemkom 
je 21.241,61 EUR). 
 

Navrhovaná kúpna cena spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti, s ktorou 
vyslovil súhlas aj primátor hlavného mesta a Mgr. Jozef Motešický je vo výške 
60.000,00 EUR. 

 
Predchádzajúci súhlas primátora hlavného mesta: 
 
Primátor hlavného mesta udelil predchádzajúci súhlas k prevodu vlastníctva 

spoluvlastníckeho podielu listom č. MAGS SNM 53990/2014 zo dňa 07.08.2014. 
 

Na predmet prevodu nie je uplatnený reštitučný nárok v zmysle príslušných 
právnych predpisov. 

 
Predkladateľ materiálu vzhľadom na výšku spoluvlastníckeho podielu 2/48, 

na ktorý reálne pripadá iba 1/3 bytu č. 9 a vysporiadaný nájomný vzťah k bytu č. 9, 
navrhuje previesť spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnosti Mgr. Jozefovi 
Motešickému za cenu 60.000,00 EUR. 
 


