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Mestská �as� Bratislava–Ružinov

Materiál na rokovanie 
Miestneho zastupite�stva 
M� Bratislava-Ružinov 
d�a 25.4.2017 

Návrh 
na  prevod spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku registra „C“ pozemku parcela 
�íslo 9985 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 140 m

2
, k.ú. Nivy, obec Bratislava 

– m.�. Ružinov, okres Bratislava II do vlastníctva vlastníkov bytov �. 2, 3, 4, 5, 6, 7 a nebytového 
priestoru �. 12-901 v bytovom dome Kva�alova 41, súpisné �íslo 1007 v Bratislave v zmysle 
zákona NR SR �. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov 

Predkladate�:      Materiál obsahuje:

Mgr. Martin Pener, v.r.     1. Návrh uznesenia MZ 
zástupca starostu     2. Dôvodovú správu 
       3. Žiadosti 
       4. Znalecký posudok 
       5. Súhlas primátora 
       6. Stanovisko komisie 
Zodpovedný:

JUDr. Michal Sygút, v.r. 
prednosta 

Spracovate�:

Mgr. Henrieta Valková, v.r. 
vedúca odboru sociálnych vecí 

Silvia Val�eková  
referát  nájomných bytov, v.r. 

Materiál bude prerokovaný:                                                                                                                                                         

KFP�aI  d�a 12.4.2017 

Bratislava, apríl 2017 
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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 NR SR �. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov prevod spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku registra „C“ pozemku parcela �íslo 
9985 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 140 m2, k.ú. Nivy, obec Bratislava – m.�. 
Ružinov, okres Bratislava II do vlastníctva vlastníkov bytov a nebytového priestoru v bytovom dome 
Kva�alova 41,  súpisné �íslo 1007 v Bratislave pod�a aktuálneho listu vlastníctva 2768

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

2  ak sa prevádza spoluvlastnícky podiel do vlastníctva jeho dedi�a, alebo do 
vlastníctva manžela, deti, vnukov alebo rodi�ov pôvodného vlastníka, ktorý 
nadobudol byt do vlastníctva z vlastníctva obce, 

- 134,44 €/m
2  pre tretie osoby (cena ur�ená znaleckým posudkom), 

za cenu pre vlastníka nebytového priestoru 
- 134,44 €/m

2  pre tretie osoby (cena ur�ená znaleckým posudkom). 

Priestor Nadobúdate� Podiel na pozemku cena €/ m2 Cena € 

byt 2 Ing. Nataša Stieglerová 4255 / 55546 134,44 1441,79

byt 3 Katarína Bari�iaková 3960 / 55546 134,44 1341,83

byt 4 PhDr. Zuzana Timková 6130 / 55546 134,44 2077,13

byt 5 Miroslav Hegedüs a Eva Hegedüsová 4045 / 55546 134,44 1370,63

byt 6 MUDr. Daniela Meravá 6215 / 55546 49,7909 779,94

byt 7 Ing. Matúš Kusý a Ing. Daniela Kusá 8206 / 55546 134,44 2780,57

NP 12-901 
Alena Guštafíková            v 1/2 
Milan Fialka .....................v 1/2 1288 / 55546 134,44 436,43

B.        o d p o r ú � a 

Dušanovi Pekárovi, starostovi
uzatvori� zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku prislúchajúceho k bytu 
a k nebytovému priestoru 
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Dôvodová správa:

Na základe žiadosti vlastníkov bytov �.2,3,4,5,6,7 v bytovom dome Kva�alova 41, predkladáme 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 návrh na prevod spoluvlastníckych 
podielov na zastavanom pozemku parcela �íslo 9985, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 140 m2 bytovým domom Kva�alova 41 v Bratislave katastrálne územie Nivy, obec Bratislava – 
m.�. Ružinov, okres Bratislava II, pre vlastníkov bytov a nebytového priestoru. 

Bytový dom Kva�alova 41 súpisné �íslo 1007 v Bratislave  
- po�et bytov: 8 
- po�et nebytových priestorov 2 

- z toho 1 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy v správe Mestskej �asti Bratislava-
Ružinov 

- parcela �íslo 9985, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 140 m2, k.ú. Nivy 

Vlastník bytu �. 1 odkúpil v roku 2015 spoluvlastnícky podiel na pozemku za cenu 49,7909 €/m2 ako 
prvonadobúdate� a vlastníci bytu �. 8 odkúpili v roku 2016 spoluvlastnícky podiel na pozemku za cenu 
295,77 €/m2. 

Sú�as�ou žiadosti vlastníkov bytov � 2,3,4, 5, 7 bol aj vypracovaný znalecký posudok . Zadávate�om 
znaleckého posudku bola PhDr. Zuzana Timková – vlastní�ka bytu. 

Cena pre tretie osoby a pre vlastníkov nebytového priestoru v bytovom dome je ur�ená znaleckým 
posudkom �. 44/2016 vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty podielu 51511/55546-in z pozemku reg. C-
KN parc.�. 9985, k.ú. Nivy, (Kva�alova 41, Bratislava) obec BA-m.�. Ružinov, okres Bratislava II zo d�a 
26.6.2016, vypracovaným znalcom: Ing. Miroslav Balúšik, Varšavská 27, 831 03 Bratislava, eviden�né 
�íslo 915060. V znaleckom posudku bola pre tretie osoby bola ur�ená cena vo výške 134,44 €/m

2

Primátor hlavného mesta SR Bratislavy udelil súhlas s prevodom spoluvlastníckych podielov na pozemku 
prislúchajúcich k bytom a nebytovému priestoru za ceny: 

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

2  ak sa prevádza spoluvlastnícky podiel do vlastníctva jeho dedi�a, alebo 
do vlastníctva manžela, detí, vnukov alebo rodi�ov pôvodného vlastníka, ktorý 
nadobudol byt do vlastníctva z vlastníctva obce, 

- 134,44 €/m
2  pre tretie osoby (cena ur�ená znaleckým posudkom), 

za cenu minimálne pre vlastníka nebytového priestoru 
- 134,44 €/m

2  pre vlastníka nebytového priestoru (cena ur�ená znaleckým posudkom). 

Priestor Nadobúdate� Podiel na pozemku cena €/ m2
Cena € 

byt 2 Ing. Nataša Stieglerová 4255 / 55546 134,44 1441,79

byt 3 Katarína Bari�iaková 3960 / 55546 134,44 1341,83

byt 4 PhDr. Zuzana Timková 6130 / 55546 134,44 2077,13

byt 5 Miroslav Hegedüs a Eva Hegedüsová 4045 / 55546 134,44 1370,63

byt 6 MUDr. Danaiela Meravá           6251 / 55546       49,7909   779,94 

byt 7 Ing. Matúš Kusý a Ing. Daniela Kusá 8206 / 55546 134,44 2780,57

NP 12-901 Alena Guštafíková           v 1/2 
Milan Fialka                     v 1/2 

1288 / 55546 134,44 436,43

V �ase prevodu obecných bytov a nebytových priestorov do vlastníctva nájomcov zastavaný pozemok 
bytovým domom bol majetkovoprávne nevysporiadaný, preto sa nemohol previes� v rámci prevodu 
vlastníctva bytov a nebytových priestorov. 

Predmetné spoluvlastnícke podiely na pozemku sú vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, 
zapísané v katastri nehnute�ností na liste vlastníctva �. 4790 a sú zverené do správy Mestskej �asti 
Bratislava–Ružinov. 
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Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku bol predložený na rokovanie Miestnej rady M�
Bratislava-Ružinov d�a 28.3.2017, ktorá odporu�ila Miestnemu zastupite�stvu M� Bratislava-Ružinov 
predmetný materiál prerokova�. 
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