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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 

v zmysle zákona �. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov prevod 
spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku evidovaného ako  parcela registra „C“ pozemku 
parcela �íslo 15228/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1205 m2, k.ú. Ružinov, 
obec Bratislava – m. �. Ružinov, okres Bratislava II, do vlastníctva vlastníkov bytov a garáží v bytovom 
dome Na paši 13, 15, Prešovská 49, súpisné �íslo 56 v Bratislave pod�a aktuálneho listu vlastníctva 
�íslo 5436 

pre vlastníka bytu za cenu  

- 49,7909 €/m
2, ak sa prevádza do vlastníctva jeho dedi�a, alebo do vlastníctva manžela, 

detí, vnukov alebo rodi�ov pôvodného vlastníka bytu, ktorý nadobudol byt do 
vlastníctva z vlastníctva bytového družstva, 

Na paši 15 

Druh Posch. �.     Nadobúdate�  Podiel na      Cena                   Spolu 
   pr.    pozemku      /€/m2/            /€/ 
______________________________________________________________________________ 
 Byt pr.   2 Stoví�ek Roman 5358 / 100000 49,7909 3 214,69 
______________________________________________________________________________ 
 Byt 2.p. 22 Jokel Rastislav 5935 / 100000 49,7909 3 560,88 
______________________________________________________________________________ 

B.        u k l a d á 

Jurajovi Hagarovi, prednostovi
zabezpe�i� uzatvorenie zmlúv o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku prislúchajúceho 
k bytu/garáži 

    
   T: 31.05.2016 



Dôvodová správa 

Mestská �as� Bratislava – Ružinov realizovala prevod spoluvlastníckych podielov na zastavanom 
pozemku prislúchajúceho k bytovému domu Na paši 13,15, Prešovská 49 v Bratislave, v ktorom sa 
nachádza 18 bytov a 6 garáží  
V roku 2014 Miestne zastupite�stvo mestskej �asti Bratislava – Ružinov uznesením �. 408/XXIV/2014 
odsúhlasilo prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku a uložilo prednostke MÚ zabezpe�i�
uzatvorenie zmlúv v termíne do 31.7.2014. 
Z celkového po�tu vlastníkov 18 bytov a 6 garáží v uvedenom termíne pristúpilo k podpísaniu zmluvy 
o prevode pozemku iba 11 vlastníkov bytov a 3 vlastníci garáží. 

D�a 20.1.2015 bola doru�ená žiados�  Romana Stoví�ka, vlastníka bytu �. 2, Na paši 15 v Bratislave 
a d�a 23.1.2015 bola doru�ená žiados� Rastislava Jokla, vlastníka bytu �. 22, Na paši 15 v Bratislave 
o odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemku, Obaja žiadatelia patria do kategórie prevodu  
vlastníctva dedi�a, alebo do vlastníctva manžela, detí, vnukov   alebo rodi�ov pôvodného vlastníka 
bytu, ktorý nadobudol byt do vlastníctva z vlastníctva  bytového družstva 
Preto v súlade so zákonom 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 neskorších zmien predkladáme 
návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku parcela �íslo 15228/1, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1205 m2 bytovým domom Na paši 13,15, Prešovská 49 
v Bratislave katastrálne územie Ružinov, obec Bratislava – m.�. Ružinov, okres Bratislava II, pre 
vlastníkov bytov v bytovom dome Na paši 13,15, Prešovská 49 súpisné �íslo 56 v Bratislave. 
Na prevod pozemku bol udelený súhlas primátora s platnos�ou do 31.5.2016. 

Na paši 13,15, Prešovská 49 súpisné �íslo 56 v Bratislave
zastavaný pozemok 

- parcela �íslo 15228/1,   druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1205 m2, k.ú. 
Ružinov 

za cenu pre vlastníka bytu: 
- 49,7909 €/m

2 , ak sa prevádza do vlastníctva jeho dedi�a, alebo do vlastníctva manžela, detí, vnukov   
alebo rodi�ov pôvodného vlastníka bytu, ktorý nadobudol byt do vlastníctva  
z vlastníctva bytového družstva 

Na paši 15 

Druh Posch. �.     Nadobúdate�  Podiel na      Cena                   Spolu 
   pr.    pozemku      /€/m2/            /€/ 
______________________________________________________________________________ 
 Byt pr.   2 Stoví�ek Roman 5358 / 100000 49,7909 3 214,69 
______________________________________________________________________________ 
 Byt 2.p. 22 Jokel Rastislav 5935 / 100000 49,7909 3 560,88 
______________________________________________________________________________ 

s nasledovnými podmienkami: 
- prevod bude uskuto�nený v súlade so všetkými ustanoveniami zákona �. 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 (�alej len „VZN“), 

Materiál bol predložený na rokovanie Miestnej rady a na rokovanie Komisie finan�nej, podnikate�ských 
�inností a informatizácie. 











STANOVISKO 

K bodu:“ Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku evidovaného ako parcela 

registra „C“ parcela �íslo 15228/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria bytovým 

domom Prešovská 49, Na paši 13,15 súpisné �íslo 56 v Bratislave, k. ú. Ružinov, obec 

Bratislava – m. �. Ružinov, okres Bratislava II do vlastníctva vlastníkom bytov a garáží v 

zmysle zákona �. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.“

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  09.09. 2015 

KFP�aI prerokovala a 

1/ berie na vedomie predložený materiál: “ Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku evidovaného ako parcela registra „C“ parcela �íslo 15228/1, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria bytovým domom Prešovská 49, Na paši 13,15 súpisné �íslo 56 v 

Bratislave, k. ú. Ružinov, obec Bratislava – m. �. Ružinov, okres Bratislava II do vlastníctva 

vlastníkom bytov a garáží v zmysle zákona �. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 

priestorov.“

2/ odporú�a MZ návrh schváli�

                                                                      JUDr. Martin Vojtašovi�, v.r.

                                           predseda KFP�aI

Zapísala:  

Emilie Sihelníková 

tajomní�ka KFP�aI 


