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MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - RUŽINOV 
 

 
 
Materiál na rokovanie  
Miestneho zastupiteľstva MČ 
Bratislava-Ružinov dňa 27.06.2017  
 
 

N á v r h    
 
na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov pod garážami na Teslovej ulici, 
registra KN - C,parc.č. 15263/1,2,3,20,23,25,26,28,30,34, parc.č. 15273/32,parc.č.15278/1,18, 
19,44,46,50,75, parc.č. 15281/2,22,32,34,58,59,63,67,72,73,79, parc.č.15284/92, k. ú.Ružinov
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverené do správy mestskej časti Bratislava- 
Ružinov, do vlastníctva majiteľov garáží, situovaných na predmetných pozemkoch  
 
 
Predkladateľ:                                                                                      Obsah materiálu :                                               
JUDr. Michal S y g ú t, v. r.                                                                 1.Návrh uznesenia                                                                        
prednosta                                                                                              2.Dôvodová správa    

               3.Prílohy  
Zodpovední:                  
MVDr. Marián G a j d o š, v. r.                                                                      
zástupca starostu                                                                                                                                                 
                                                                                              
JUDr. Eva P o p r e n d o v á, v. r. 
vedúca odboru právneho  
a správy majetku 
 
JUDr. Alica K u č e r o v á , v. r.  
ved. ref. správy nehn. majetku 
 
Spracovateľ: 
Ing. Gabriela K u b r a n o v á, v. r. 
ref. správy nehn.majetku 
 
 
Materiál bol prerokovaný v KÚPŽP a D dňa 15.05.2017 
Materiál bol prerokovaný v KFPČ a I dňa 24.05.2017 
 
 

Bratislava, jún 2017 
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Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo  
MČ Bratislava-Ružinov 
po prerokovaní materiálu 
 
 
A.                                                 s ch v a ľ u j e  
 
predaj nehnuteľností – pozemkov pod garážami registra KN – C, k. ú. Ružinov, v súlade 
s ustanovením § 9a ods.8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, evidovaných v katastri nehnuteľností  
na LV č. 1201 : 
 

Poradové 
   číslo  

Pozemok 
parcelné 
číslo 

Druh pozemku: 
zastavané plochy a  
nádvoria o výmere 

Žiadatelia o kúpu pozemku: LV na garáž : 

1. 
 

15263/1 19 m² Pavol Kőveš a Ing.Lucia 
Kővešová v ½ a Radovan Kőveš 
v ½ 

7590 

2. 15263/2 19 m² Petr Martiš 1818 
3. 15263/3 19 m² Ing.Pavol Hodák a Ing.Margita 

Hodáková 
3850 

4. 15263/20 19 m² Ing.arch.Juraj Murín 
a Ing.arch.Lýdia Murínová 

7508 

5. 15263/23 19 m² Ing.Marián Pukač 3857 
6. 15263/25 19 m² JUDr.Marián Jančovič 

a Ing.Viera Jančovičová 
3637 

7. 15263/26 19 m² Mgr.Marek Riesz 3858 
8. 15263/28 19 m² Ing.Milan Kaščák a Ing.Ingrid 

Kaščáková 
3860 

9. 15263/30 19 m² Mgr.Richard Rischer 
a Mgr.Katarína Rischerová 

3862 

10. 15263/34 19 m² Katarína Bakayová 7316 
11. 15273/32 20 m² SINI REAL, s. r. o 4649 
12. 15278/1 20 m² Doc.PhDr.M.Zozuľak,CSc. 2958 
13. 15278/18 18 m² Ivan Horn a Monika Hornová 

v ½ 
a Oskar Horn aDana Hornová  
v ½ 

6665 

14. 15278/19 18 m² Ing.Viliam Jančina a Ing. 
Katarína Jančinová 

3324 

15. 15278/44 14 m² Ing.Ladislav Rehák a Ing.Mária 
Reháková 

4794 

16. 15278/46 18 m² Ing.Belo Kováč a Ing.Jana 
Kováčová 

815 

17. 15278/50 18 m² Viliam Bunčák a Nadežda 
Bunčáková 

6788 

18. 15278/75 18 m² Michal Mikula a Bc.Zuzana 
Mikulová 

1618 
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19. 15281/2 18 m² Ing.Viera Gronesová 3822 
20. 15281/22 18 m² Ing.Ivan Podstupka 3275 
21. 15281/32 18 m² Ing.Katarína Bieliková, CSc. 6999 
22. 15281/34 18 m² Stanislav Farkaš 6080 
23. 15281/58 19 m² Ing.Štefan Rýdzi a Soňa Koišová 7072 

24. 15281/59 19 m² Ing. Štefan.Dubeň a Ing.Alica 
Dubeňová 

6092 

25. 15281/63 18 m² Cipciar & partners, s.r.o 5522 
26. 15281/67 18 m² Peter Gluhak 7060 
27. 15281/72 18 m² Ing.Romana Hnátová 

a Ing.arch.Branislav Hnát 
3719 

28. 15281/73 18 m² Ing. Petronela Strýčková 4749 
29. 15281/79 18 m² Ing.Ivan Rybár 6933 
30. 15284/92 19 m² Ing.Radoslav Čupík,CSc. 

a PhDr.Melánia Čupíková,CSc. 
2500 

 
 
do vlastníctva majiteľov garáží, evidovaných v katastri nehnuteľností na listoch vlastníctva, 
za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, na ktorých sú umiestnené stavby -
garáže, vo vlastníctve majiteľov garáží  
 
                                              za kúpnu cenu  167,30 € /m² 
                                     
                 
s podmienkou, 
že kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 120 dní od schválenia uznesenia v miestnom 
zastupiteľstve. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne 
podpísaná, uznesenie stratí platnosť. 
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2.Dôvodová správa  

 
Predmet : Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov pod garážami,         
registra KN - C, na Teslovej ulici, parc.č. 15263/1,2,3,20,23,25,26,28,30,34, parc.č. 15273/32, 
parc.č.15278/1,18,19,44,46,50,75, parc.č. 15281/2,22,32,34,58,59,63,67,72,73,79 a parc.č.   
15284/92, k. ú. Ružinov, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverené do správy 
mestskej časti Bratislava-Ružinov, do vlastníctva majiteľov garáží, situovaných                     
na predmetných pozemkoch  
 
V rokoch 2010 až 2016 požiadali  vlastníci garáží, situovaných na pozemkoch : 
parc.č. 15263/1,2,3,20,23,25,26,28,30,34, parc.č. 15273/32, parc.č.15278/1,18,19,44,46,50,75 
parc.č. 15281/2,22,32,34,58,59,63,67,72,73,79 a parc.č.15284/92, k. ú. Ružinov, o odkúpenie 
pozemku pod garážou, podľa § 9a ods.8 písm. b) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí  
v znení neskorších predpisov. Primátor hl. m. SR Bratislavy listom č. MAGS OGC 
43 349/2016 zo dňa 15.12.2016, udelil podľa čl.80 ods. 5 Štatútu hl. m. SR Bratislavy 
predchádzajúci súhlas č. 02 01 00 88 16 k odpredaju vyššie uvedených pozemkov registra    
KN - C, v k. ú. Ružinov, zapísaných na liste vlastníctva č. 1201, do vlastníctva majiteľov 
garáží, za cenu najmenej vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej v znaleckom 
posudku č. 496/2015 zo dňa 8.10.2015, vypracovanom v súlade s požiadavkami zákona SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, nie však nižšiu ako           
167,30 €/ m².  
Mestská časť Bratislava-Ružinov odpredala v rokoch 2009 až 2010 v lokalite Teslovej ulice 
58 pozemkov do vlastníctva majiteľov garáží, situovaných na predmetných pozemkoch. 
  
Podľa územnoplánovacej informácie zo dňa 15.03.2016 k prevodu pozemkov pod garážami 
na Teslovej ulici, k. ú. Ružinov, sú garáže súčasťou stabilizovaných plôch 101 - viacpodlažná 
zástavba obytného územia a 501 – zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti.   
Z hľadiska životného prostredia a dopravy je daný súhlas k prevodu pozemkov pod garážami 
v lokalite Teslovej ulice.  
 
Odpredaj pozemkov  nie je v rozpore s Uznesením č. 293/XVII/2013  zo dňa 01.03.2013 –
„Štúdia parkovania v MČ Bratislava-Ružinov“, referát územného plánovania a regionálneho 
rozvoja v zmysle schválenej štúdie súhlasí s predajom pozemkov v danej lokalite. 
  
V zmysle materiálu : Kritéria  nakladania s pozemkami HMSR pod garážami vo 
vlastníctve iných subjektov, ktorý bol prerokovaný a Uznesením č. 258/2015 „vzatý na 
vedomie “ v mestskom zastupiteľstve dňa 24.09.2015, bolo listom č. MAGS HA 417123/2016 
zaslané stanovisko spracovateľa uvedeného materiálu – Ing.arch.I.Konrad, k prevodu 
pozemkov na Teslovej ulici, kde je uvedené : „Vzhľadom na to, že niektoré pozemky v tomto 
území sú už odpredané a nie je pravdepodobné opätovne dosiahnuť majetkovú celistvosť 
územia, nemáme voči predaju pozemkov pripomienky. Odporúčame predať vlastníkom garáží 
aj všetky ostatné pozemky HMSR pod radovými garážami v tejto lokalite.“  
 
Podľa vyjadrenia Okresného úradu – pozemkového a lesného odboru, k uplatneným 
reštitučným nárokom na pozemky pod garážami v lokalite Teslovej ulice, nebol uplatnený 
reštitučný nárok oprávnenými osobami na pozemkovoknižné parc.č.15274/2, 15273, 15274/3 
a 15267 v zmysle zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 503/2003  
Z. z. v znení neskorších predpisov.  
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Dňom 1. júla 2009 nadobudol účinnosť zákon NR SR č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol zmenený a doplnený zákonom 
č.507/2010 Z. z. Zákony priniesli zásadné zmeny pri nakladaní s majetkom obce, t. z. aj 
s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý má mestská časť 
Bratislava-Ružinov zverený do správy. Toho času je možné odpredávať pozemky                  
vo vlastníctve hl. m. SR Bratislavy na základe: obchodnej verejnej súťaže, dobrovoľnou 
dražbou, priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku, 
stanovenej podľa osobitného predpisu.  
 
Podľa § 9a ods.8 písm. b) Zákona č. 138/1991 Zb., sa vyššie uvedené ustanovenia nepoužijú 
pri pozemkoch zastavaných stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, 
ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. 
 
V zmysle čl. 80 ods.5 Štatútu hl. SR Bratislavy bola v predchádzajúcom súhlase primátora  
udelená plná moc starostovi MČ Bratislava-Ružinov na podpísanie kúpnej zmluvy o prevode 
vlastníckeho práva k vyššie citovaným pozemkom v k. ú. Ružinov, ako aj návrhu  na vklad 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností .    
 
V predchádzajúcom súhlase primátora č. 02 01 00 88 16 sa uvádza, že vlastníci predmetných 
garáží, by si mali zriadiť spoločenstvo vlastníkov nebytových priestorov – garáží (prípadne 
podpísať zmluvu o výkone správy so správcovskou spoločnosťou) za účelom spoločnej údržby 
nehnuteľnosti a koordinovaného postupu pri obnove radových garáží spoločne a komplexne 
tak, aby rekonštrukcia prispela ku kultivovaniu verejného priestoru. Pri rekonštrukcii je 
potrebné sa usilovať o jednotný architektonický výraz s komplexne navrhnutými povrchmi 
stien, bránovými konštrukciami, materiálovým riešením a pod.       

Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy na svojom zasadnutí dňa 
15.05.2017 návrh na prevod pozemkov pod garážami na Teslovej ulici do vlastníctva 
žiadateľov zobrala na vedomie a odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predaj 
nehnuteľností pozemkov pod garážami v lokalite Teslovej ulice, k. ú. Ružinov. 
Návrh na prevod pozemkov pod garážami na Teslovej ulici bol prerokovaný v Komisii 
finančnej, podnikateľských činností a informatizácie dňa 24.05.2017, ktorá materiál 
zobrala na vedomie a odporúča MZ návrh schváliť.  
Materiál bol prerokovaný dňa 13.06.2017 v MR a nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie 
uznesenia. 
 
 
3.Prílohy: 
1. Snímka z KM s vyznačením aktuálneho stavu pozemkov 
2. Tabuľka  - žiadatelia o odkúpenie pozemkov 
3. Územnoplánovacia informácia 
4. Stanovisko OÚ Bratislava k uplatneným rešt.nárokom 
5.Výpis z LV č.1201 
6. Uznesenie č. 293/XVII/2013 zo dňa 1.3.2013 
7. Predchádzajúci súhlas č.02 01 00 88 16 
8. Stanovisko KÚPŽP a  D 
9. Stanovisko KFPČ a I   


















































