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N á v r h    u z n e s e n i a 

Miestne zastupite�stvo 
M� Bratislava – Ružinov 
po prerokovaní materiálu 

A.       s ch v a � u j e 

prevod nebytového priestoru �. 12-901 (bývalá kotol�a), suterén, o výmere podlahovej plochy 
36,70 m² nachádzajúceho sa v bytovom dome v Bratislave, na ulici Stodolova �íslo vchodu 5, 
súpisné �íslo 291, postavený na pozemku parcela �íslo 11233/10 v katastrálnom území Nivy, vrátane 
spoluvlastníckeho podielu na spolo�ných �astiach a spolo�ných zariadeniach domu, ktorého ve�kos�
je 3670/70397 v zmysle § 16 ods. 3 zákona NR SR �. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov

za kúpnu cenu 5.100,- €

vlastníkom bytov v bytovom dome Stodolova 5 v Bratislave v zmysle aktuálne LV �. 2803: 

vlastník bytu �. 1, prízemie O�ga Lysáková, rod. Petrušová   podiel 7562/66727 

vlastník bytu �. 2, prízemie  Ružena Deáková, rod. Danillová   podiel 9681/66727 
vlastník bytu �. 3, 1. p.  Adam Novák      podiel 7615/66727 
vlastník bytu �. 4, 1. p.   Anna Mónosiová, rod. Ka�eriaková, Imrich Mónosi,  

podiel 9875/66727 
vlastník bytu �. 5, 2. p.   Peter Pír      podiel 6702/66727 
vlastník bytu �. 6, 2. p.   Ing. Peter Schramm, Ing. O�ga, rod. Sergejeva podiel 8441/66727 
vlastník bytu �. 7, 3. p.   Ing. Rastislav Cvejkuš    podiel 2629/66727 
vlastník bytu �. 8, 4. p.  Erik Deák      podiel 8317/66727 
vlastník bytu �. 9, 4. p.  Mgr.Viktória Bernátová, rod. Bernátová   podiel 5905/66727 

B.        u k l a d á 

Ing. Jurajovi Hagarovi, prednostovi,
zabezpe�i� uzatvorenie zmluvy o prevode nebytového priestoru 
          T: do 30.9.2015
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Dôvodová správa

Žiadate� o prevod nebytového priestoru:  Vlastníci bytov v bytovom dome Stodolova 5 
Prostredníctvom správcu: ETP, management budov 

Objekt:    Stodolova 5 
Súpisné �íslo:   291 
LV stavby   2803  
Parcelné �íslo:   11233/10 
Katastrálne územie:  Nivy 
Pozemok:  11233/10, katastrálne územie Nivy,  v celosti vo vlastníctve vlastníkov 

bytov (LV 4069 – predávalo priamo Hl.m. SR BA) 

Nebytový priestor �. 12-901 o výmere 36,70 m
2 

podiel na spolo�ných �astiach a zariadeniach: 3670/70397 

Bytový dom Stodolova 5 v Bratislave pozostáva: 
- 9 bytov, ktoré sú vo vlastníctve fyzických osôb 
- 1 nebytový priestor - bývalá kotol�a je vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy  

                                  v správe Mestskej �asti Bratislava – Ružinov   
       - v sú�asnej dobe sa už nevyužíva na pôvodný ú�el 

V zmysle § 16 ods. 3 zákona NR SR �. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 
majú na prednostný prevod NP v tomto poradí: 

- nájomca nebytového priestoru (PRS,a.s.) 
- vlastníci bytov 
- nájomcovia bytov 

Uvedený nebytový priestor je v zmysle Zmluvy o komplexnom prenájme majetku v nájme spolo�nosti 
Prvá ružinovská spolo�nos�, a.s., Mlynské nivy 61, Bratislava. 
PRS, a.s. súhlasila s vy�atím nebytového priestoru �. 12-901, umiestneného v suteréne bytového 
domu Stodolova 5 v Bratislave zo Zmluvy o komplexnom prenájme majetku a s jej odpredajom 
do spoluvlastníckeho podielu vlastníkov bytov na Stodolovej 5 v Bratislave. 

Prevod nebytového priestoru sa realizuje v zmysle § 10 ods. 1 písm. c) Všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej �asti Bratislava – Ružinov �. 13/2012 z 15. mája 2012 o zásadách hospodárenia 
s majetkom mestskej �asti Bratislava – Ružinov a s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy zvereným do správy mestskej �asti Bratislava – Ružinov priamym predajom najmenej
za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej pod�a osobitného predpisu.  

Pod�a znaleckého posudku �. 189/2014 vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty nebytového priestoru 
�. 12-901 v suteréne bytového domu s.�. 291, postavený na prac. �. 11233/10 k.ú. Nivy, ulica 
Stodolova 5, BA-m.�.Ružinov – priestor bývalej kotolne, BA-m�. Ružinov, okres Bratislava II, 
spracovaného d�a 11.9.2014 Ing Ladislavom Augustini�om, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie 
odhad hodnoty nehnute�ností, eviden�né �íslo znalca 914 032 cena nebytového priestoru je 
stanovená vo výške 5 100,- €.  

Primátor hlavného mesta SR Bratislavy udelil súhlas k prevodu nebytového priestoru za cenu  
minimálne 5 100,- € s podmienkami: 
- prevod bude uskuto�nený v súlade so všetkými ustanoveniami zákona �. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, zákona NR SR �. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 
Bratislavy �. 6/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v znení �alších úprav, 
- v kúpnej zmluve bude dohodnutý termín zaplatenia kúpnej ceny patriacej hlavnému mestu SR 
Bratislave v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (ako aj prípadné sankcie) najneskôr do 30 
dní odo d�a podpísania zmluvy o prevode nebytového priestoru kupujúcim. 

Materiál bol prerokovaný v Miestnej rade mestskej �asti Bratislava – Ružinov a v  Komisii finan�nej, 
podnikate�ských �inností a informatizácie. 











                                                   

             Mestská �as� Bratislava - Ružinov
                Mierová  21, 827 05 Bratislava 212

Zverejnenie zámeru na prevod vlastníctva majetku Hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy v správe Mestskej �asti Bratislava – Ružinov 

Mestská �as� Bratislava - Ružinov v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. a) zákona SNR �. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  

zverej�uje 

svoj zámer na prevod nebytového priestoru �. 12-901 (bývalá kotol�a), suterén, o výmere 
podlahovej plochy 36,70 m² nachádzajúci sa v bytovom dome v Bratislave, na ulici Stodolova 
�íslo vchodu 5, súpisné �íslo 291, postavený na pozemku parcela �íslo 11233/10 v katastrálnom 
území Nivy do vlastníctva vlastníkov bytov v bytovom dome Stodolova 5 v Bratislave v zmysle 
aktuálne LV �. 2803: 

vlastník bytu �. 1, prízemie O�ga Lysáková, rod. Petrušová   podiel 7562/66727 
vlastník bytu �. 2, prízemie  Ružena Deáková, rod. Danillová    podiel 9681/66727 
vlastník bytu �. 3, 1. p. Adam Novák       podiel 7615/66727 
vlastník bytu �. 4, 1. p.  Anna Mónosiová, rod.Ka�eriaková, Imrich Mónosi, podiel 9875/66727 
vlastník bytu �. 5, 2. p.  Peter Pír       podiel 6702/66727 
vlastník bytu �. 6, 2. p.  Ing. Peter Schramm, Ing. O�ga, rod. Sergejeva podiel 8441/66727 
vlastník bytu �. 7, 3. p.  Ing. Rastislav Cvejkuš    podiel 2629/66727 
vlastník bytu �. 8, 4. p. Erik Deák       podiel 8317/66727 
vlastník bytu �. 9, 4. p. Mgr.Viktória Bernátová, rod. Bernátová  podiel 5905/66727 

za kúpnu cenu minimálne 5100,- € stanovenú znaleckým posudkom �. 189/2014 vo veci 
stanovenia všeobecnej hodnoty nebytového priestoru �. 12-901 v suteréne bytového domu 
s.�. 291, postavený na prac. �. 11233/10 k.ú. Nivy, ulica Stodolova 5, BA-m.�.Ružinov – priestor 
bývalej kotolne, BA-m�. Ružinov, okres Bratislava II spracovaného d�a 11.9.2014 Ing Ladislavom 
Augustini�om, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnute�ností, eviden�né 
�íslo znalca 914 032. 

Predmetný návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru bude predložený na schválenie 
Miestnemu zastupite�stvu mestskej �asti Bratislava – Ružinov, ktorého zasadnutie sa bude kona�
d�a  23.6.2015.





STANOVISKO 

K bodu:“ Návrh na prevod nebytového priestoru �. 12-901 (bývalá kotol�a),suterén, 

o výmere podlahovej plochy 36,70 m
2
 nachádzajúceho sa v bytovom dome v Bratislave, na 

ulici Stodolova �íslo vchodu 5, súpisné �íslo 291, postavený na pozemku parcela �íslo 

11233/10 v katastrálnom území Nivy.“ 

Predkladate�: Mgr. Henrieta Valková, ved.odb.soc.vecí, Silvia Val�eková, ref.náj.bytov 

zo zasadnutia Komisie finan�nej, podnikate�ských �inností a informatizácie(KFP�aI) 

mestskej �asti Bratislava - Ružinov zo d�a  10.06. 2015 

KFP�aI prerokovala a 

1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh na prevod nebytového priestoru �. 12-

901 (bývalá kotol�a),suterén, o výmere podlahovej plochy 36,70 m
2
 nachádzajúceho sa 

v bytovom dome v Bratislave, na ulici Stodolova �íslo vchodu 5, súpisné �íslo 291, postavený 

na pozemku parcela �íslo 11233/10 v katastrálnom území Nivy.“ 

2/ odporú�a MZ návrh schváli�

                                                                      JUDr. Martin Vojtašovi�

                                    predseda KFP�aI

Zapísala:  

Emilie Sihelníková 

tajomní�ka KFP�aI 



























    

              FOTODOKUMENTÁCIA 
                Nebytový priestor č. 12-901 v bytovom dome s.č. 291, postavený na parc.č.   
                11233/10  k.ú. Nivy, ulica Stodolova 5, BA-m.č. Ružinov, Bratislava II    

               
             Prístupová komunikácia Stodolova ulica    

               
             Pohľad na bytový dom s.č. 291    

               
             Vchod Stodolova 5      

               
             Spoločné priestory 

               
             Schodisko do suterénu                        chodba k pivniciam     



               
             Chodba a vstup do nebyt. priestoru č. 12-901                               sklad   

               
             Priestor bývalej kotolne  
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