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N á v r h   u z n e s e n i a 

Miestne zastupite�stvo 
mestskej �asti Bratislava–Ružinov 
po prerokovaní materiálu 

A.  s c h v a � u j e  

1. prevod nebytového priestoru - dvojgaráže �. 2-909 o podlahovej ploche 31,52 m2, suterén, 
v bytovom dome Dulovo námestie 7,8, súpisné �íslo 896 v Bratislave, na ulici Dulovo 
námestie, �íslo vchodu 7, ktorý je vybudovaný na pozemku parcelné �íslo 9739/9, 9739/41 
v katastrálnom území Nivy, obec Bratislava – m.�. Ružinov, okres Bratislava II, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
v správe Mestskej �asti Bratislava – Ružinov, zapísaný na liste vlastníctva �. 2172 
a spoluvlastníckeho podielu na spolo�ných �astiach a spolo�ných zariadeniach domu, ktorého 
ve�kos� je 82/10000 v zmysle § 16 ods. 3 zákona NR SR �. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov nájomcovi predmetného nebytového 
priestoru z dôvodu hodného osobitného zrete�a pod�a § 9a odsek 8 písmeno e) zákona SNR 
�. 138 /1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: 

1. PhDr. Patrik Guldan rod. Guldan a manželka PhDr. Zuzana Guldanová rod. Klindová,  
Dulovo námestie 7, 82109 Bratislava 
       v spoluvlastníckom podiele ½ 

2. JUDr. Eva Bušová rod. Škulanová  
Dulovo námestie 7, 82109 Bratislava 
       v spoluvlastníckom podiele ½ 

za cenu minimálne 8.084,65 €, (slovom: osemtisícosemdesiatštyri euro a 65 eurocent), 

2. prevod nebytového priestoru - dvojgaráže �. 2-910 o podlahovej ploche 34,22 m2, suterén, 
v bytovom dome Dulovo námestie 7,8, súpisné �íslo 896 v Bratislave, na ulici Dulovo 
námestie, �íslo vchodu 7, ktorý je vybudovaný na pozemku parcelné �íslo 9739/9, 9739/41 
v katastrálnom území Nivy, obec Bratislava – m.�. Ružinov, okres Bratislava II, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
v správe Mestskej �asti Bratislava – Ružinov, zapísaný na liste vlastníctva �. 2172 
a spoluvlastníckeho podielu na spolo�ných �astiach a spolo�ných zariadeniach domu, ktorého 
ve�kos� je 87/10000 v zmysle § 16 ods. 3 zákona NR SR �. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov nájomcovi predmetného nebytového 
priestoru z dôvodu hodného osobitného zrete�a pod�a § 9a odsek 8 písmeno e) zákona SNR 
�. 138 /1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: 

1. Darina Kreibichová rod. Volfová  
Dulovo námestie 7, 82109 Bratislava 
       v spoluvlastníckom podiele ½ 

2. Rudolf Be�adik rod. Be�adik a manželka So�a Be�adiková, rod. Prekalová 
Tren�ianska 21, 82109 Bratislava 
       v spoluvlastníckom podiele ½ 

za cenu minimálne 8.777,18 €,  
(slovom: osemtisícsedemstosedemdesiatsedem euro a 18 eurocent), 
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3. prevod nebytového priestoru - dvojgaráže �. 2-911 o podlahovej ploche 34,22 m2, suterén, 
v bytovom dome Dulovo námestie 7,8, súpisné �íslo 896 v Bratislave, na ulici Dulovo 
námestie, �íslo vchodu 7, ktorý je vybudovaný na pozemku parcelné �íslo 9739/9, 9739/41 
v katastrálnom území Nivy, obec Bratislava – m.�. Ružinov, okres Bratislava II, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
v správe Mestskej �asti Bratislava – Ružinov, zapísaný na liste vlastníctva �. 2172 
a spoluvlastníckeho podielu na spolo�ných �astiach a spolo�ných zariadeniach domu, ktorého 
ve�kos� je 87/10000 v zmysle § 16 ods. 3 zákona NR SR �. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov nájomcovi predmetného nebytového 
priestoru z dôvodu hodného osobitného zrete�a pod�a § 9a odsek 8 písmeno e) zákona SNR 
�. 138 /1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: 

1. Magdaléna Sinicynová rod. Košová  
Dulovo námestie 7, 82109 Bratislava 
       v spoluvlastníckom podiele ½ 

2. Ing. Dorota Kvaššayová rod. Hegerová 
Dulovo námestie 7, 82109 Bratislava 
       v spoluvlastníckom podiele ½ 

za cenu minimálne 8.777,18 €,  
(slovom: osemtisícsedemstosedemdesiatsedem euro a 18 eurocent), 

4. prevod nebytového priestoru - dvojgaráže �. 2-912 o podlahovej ploche 34,22 m2, suterén, 
v bytovom dome Dulovo námestie 7,8, súpisné �íslo 896 v Bratislave, na ulici Dulovo 
námestie, �íslo vchodu 7, ktorý je vybudovaný na pozemku parcelné �íslo 9739/9, 9739/41 
v katastrálnom území Nivy, obec Bratislava – m.�. Ružinov, okres Bratislava II, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
v správe Mestskej �asti Bratislava – Ružinov, zapísaný na liste vlastníctva �. 2172 
a spoluvlastníckeho podielu na spolo�ných �astiach a spolo�ných zariadeniach domu, ktorého 
ve�kos� je 87/10000 v zmysle § 16 ods. 3 zákona NR SR �. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov nájomcovi predmetného nebytového 
priestoru z dôvodu hodného osobitného zrete�a pod�a § 9a odsek 8 písmeno e) zákona SNR 
�. 138 /1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: 

1. Ing. Ján Potú�ek rod. Potú�ek  
Košická 49, 82108 Bratislava 
       v spoluvlastníckom podiele ½ 

2. MUDr. Jozef Marko rod. Marko a manželka Marta Marková rod. Klebanová 
Palkovi�ova 3, 82109 Bratislava 
       v spoluvlastníckom podiele ½ 

za cenu minimálne 8.777,18 €,  
(slovom: osemtisícsedemstosedemdesiatsedem euro a 18 eurocent), 

B.  o d p o r ú � a 

Dušanovi Pekárovi, starostovi

• požiada� vlastníka pozemku a nebytových priestorov Dulovo námestie 7,8 (Hlavné mesto SR 
Bratislava) o zriadenie vecného bremena spo�ívajúceho v práve prechodu peši a prejazdu 
motorových vozidiel cez parcelu �. 9739/41 v prospech vlastníkov pozemkov a stavieb na 
parc. �. 9739/3 až 9739/17, 9739/19, 9739/26 a 9739/27  

• uzatvori� zmluvy o prevode vlastníctva nebytových priestorov

         T: do 30.06.2018 
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Dôvodová správa
V objekte Dulovo námestie 7, 8 v Bratislave sa nachádzajú garáže, ktoré sú vo vlastníctve Hlavného 
mesta SR Bratislavy v správe Mestskej �asti Bratislava-Ružinov, ide o štyri dvojgaráže a jednu 
trojgaráž, ktorých strechu tvorí strešná konštrukcia, ktorá je opatrená asfaltovým povrchom 
s prejazdom a parkovaním niektorých vozidiel a prechodom pre peších. Prístup do garáži je cez 
parcelu �. 9739/2 (vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy) s osobitným vjazdom po bokoch 
s oporným múrom. Strecha – parkovisko, nie je odkanalizovaná, do garáží zateká a oporný múr je 
staticky narušený.  

Objekt:    Bytový dom Dulovo námestie 7,8  
Súpisné �íslo:   896 
LV stavby   2172  
Parcelné �íslo:   9739/9 (LV 3930), 9739/41 (LV 1) 
Katastrálne územie:  Nivy 
Pozemok:  vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, v priamej správe 

Hlavného mesta SR Bratislavy  
Nebytové priestory: vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy v správe Mestskej �asti 

Bratislava-Ružinov 

A. Nebytový priestor – dvojgaráž �. 2-909,  
o podlahovej ploche 31,52 m2, suterén, pod komunikáciou, Dulovo nám. 7 
spoluvlastnícky podiel na spolo�ných �astiach a spolo�ných zariadeniach domu, 
ktorého ve�kos� je 82/10000 
parkovacie miesta sú dve parkovacie plochy, pri�om autá stoja za sebou 

nájomca: 1. PhDr. Patrik Guldan, Dulovo námestie 7, 82109 Bratislava 
 2. JUDr. Eva Bušová, Dulovo námestie 7, 82109 Bratislava 

B. Nebytový priestor – dvojgaráž �. 2-910,  
o podlahovej ploche 34,22 m2, suterén, pod komunikáciou, Dulovo nám. 7 
spoluvlastnícky podiel na spolo�ných �astiach a spolo�ných zariadeniach domu, 
ktorého ve�kos� je 87/10000 
parkovacie miesta sú dve parkovacie plochy, pri�om autá stoja za sebou 

nájomca: 1. Darina Kreibichová, Dulovo námestie 7, 82109 Bratislava 
 2. Rudolf Be�adik, Tren�ianska 21, 82109 Bratislava 

C. Nebytový priestor – dvojgaráž �. 2-911,  
o podlahovej ploche 34,22 m2, suterén, pod komunikáciou, Dulovo nám. 7 
spoluvlastnícky podiel na spolo�ných �astiach a spolo�ných zariadeniach domu, 
ktorého ve�kos� je 87/10000 
parkovacie miesta sú dve parkovacie plochy, pri�om autá stoja za sebou 

nájomca: 1. Magdaléna Sinicynová, Dulovo námestie 7, 82109 Bratislava 
 2. Ing. Dorota Kvaššayová, Dulovo námestie 7, 82109 Bratislava 

D. Nebytový priestor – dvojgaráž �. 2-912,  
o podlahovej ploche 34,22 m2, suterén, pod komunikáciou, Dulovo nám. 7 
spoluvlastnícky podiel na spolo�ných �astiach a spolo�ných zariadeniach domu, 
ktorého ve�kos� je 87/10000 
parkovacie miesta sú dve parkovacie plochy, pri�om autá stoja za sebou 

nájomca: 1. Ing. Ján Potú�ek, Košická 49, 82108 Bratislava 
 2. MUDr. Jozef Marko, Palkovi�ova 3, 82109 Bratislava 

Nájomcovia garáží požiadali o prevod garáží. 

Podmienky územnoplánovacej informácie a stanoviska k predaju podzemných garáží v bytovom dome 
na Dulovom nám. �. 7,8, v k.ú. Nivy, a to: 

Stanovisko z h�adiska dopravy: 
budúci vlastník garáží sa zaviaže formou vecného bremena v prospech susediacich parciel 

a stavieb na nich ležiacich (BD Košická �. 36-50, BD Dulovo nám. �. 7-8, BD Dulovo nám. �. 9, BD 
Tren�ianska �. 19-23, BD Tren�ianska �. 25-31) z dôvodu umožnenia práva prechodu chodcov 
a prejazdu vozidiel po strešnej konštrukcii predmetnej garáže za ú�elom sprístupnenia naväzujúcich  
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existujúcich a v budúcnosti realizovaných spevnených plôch. Sprístupnenie je nutné na zabezpe�enie 
prístupu chodcov k obytným domom a vozidiel v rámci dopravnej obsluhy predmetnej lokality 

Stanovisko z h�adiska územného plánu: 
zriadenie vecného bremena práva prejazdu a prechodu cez strešnú konštrukciu garáží, ktorá 

tvorí sú�as� spevnenej plochy (vnútroblokovej komunikácie) a umož�uje prístup do pri�ahlých 
bytových budov, t.j. zriadenie vecného bremena v prospech susediacich parciel a stavieb na nich 
ležiacich (bytové domy Košická �. 36-50, Dulovo námestie �. 7-8, 9, Tren�ianska �. 19-23, 25-31). 
Sprístupnenie je nutné na zabezpe�enie prístupu chodcov k bytovým domom a vozidiel v rámci 
dopravnej obsluhy predmetnej lokality. 

Sekcia správy nehnute�ností Magistrátu Hl.m.SR Bratislavy v odpovedi k prevodu garáži uskuto�nila 
šetrenie skutkového stavu a zistila nasledovné. Komunikácia t.j. pochôdzna terasa ako sú�as� garáží 
v podielovom spoluvlastníctve slúži svojim stavebno-technickým vyhotovením ako prechod peši 
a prejazd motorovým vozidlom pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 
Dulovo nám. 7,8 a zárove� je tiež strechou ostatných nebytových priestorov postavených na pozemku 
p.�. 9739/41. 
Pochôdzne terasy nesp��ajú kritéria miestnych komunikácii, pretože nie sú pozemnými stavbami 
všeobecne prístupným, nie sú zaradené do siete miestnych komunikácii a ani neboli povolené ako 
miestne komunikácie v zmysle cestného zákona. Pochôdzne terasy sú zo zákona spolo�nými �as�ami 
bytových resp. polyfunk�ných domov a to bez oh�adu na to, �i boli pristavené následne po 
skolaudovaní domu, bez oh�adu na to z akých zdrojov boli financované a kto bol ich stavebníkom. 
V zmysle zákona �. 182/1993 Z.z. sú všetci vlastníci bytov aj nebytových priestorov, povinný strpie�
prechod aj prejazd peši a motorovým vozidlom cez uvedený pozemok, zárove� sú tiež povinný 
prispieva� do fondu prevádzky, údržby a opráv. 

Minimálne ceny sú stanovené znaleckým posudkom �. 46/2017 vo veci stanovenie všeobecnej 
hodnoty nehnute�nosti nebytový priestor – 1x trojgaráž priestor �. 2-908, 4x dvojgaráž – priestor �. 2-
909, priestor �. 2-910, priestor �. 2-911, priestor �. 2-912, Dulovo námestie 7,8, obec: BA-m.�. 
Ružinov, okres: Bratislava II, k.ú. Nivy za ú�elom prevodu nehnute�ností, spracovaného d�a 
16.06.2017 Ing Danielou Polákovou, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty 
nehnute�ností, eviden�né �íslo znalca: 914700.  

Primátor hlavného mesta SR Bratislavy udelil súhlas:  

A. k prevodu nebytového priestoru - dvojgaráže �. 2-909  
za cenu  minimálne 8 084,65 €  

B. k prevodu nebytového priestoru - dvojgaráže �. 2-910  
za cenu  minimálne 8 777,18 €  

C. k prevodu nebytového priestoru - dvojgaráže �. 2-911  
za cenu  minimálne 8 777,18 €  

D. k prevodu nebytového priestoru - dvojgaráže �. 2-912  
za cenu  minimálne 8 777,18 €  

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 vlastníctva nebytového priestoru kupujúcim. 

Kúpna cena z predaja nebytových priestorov sa rozdelí v pomere 50% mestskej �asti a 50% 
hlavnému mestu. 

Prevod štyroch dvojgaráží sa realizuje v zmysle § 16 ods. 3 zákona NR SR �. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov nájomcom predmetných  
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nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zrete�a pod�a § 9a odsek 8 písmeno e) zákona 
SNR �. 138 /1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, o ktorom miestne zastupite�stvo 
rozhodne trojpätinovou vä�šinou všetkých poslancov. 

Zámer na prevod majetku bol zverejnený d�a 8.9.2017 v mieste obvyklom 

Materiál bol predložený na rokovanie Miestnej rady mestskej �asti Bratislava-Ružinov, Komisie 
územného plánovania, životného prostredia a dopravy a Komisie finan�nej, podnikate�ských �inností 
a informatizácie. 
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