
 1 

 

    
 

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - RUŽINOV 
 

 
Materiál na rokovanie  
Miestneho zastupiteľstva MČ 
Bratislava-Ružinov dňa 17.10.2017  
 
 

N á v r h    
 
na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov na Rákosovej ulici, pozemky parcela 
registra „C“ č.   15476/53 o výmere 238 m², zastavané plochy a nádvoria a parcela registra 
„C“ č. 15476/28 o výmere 230 m², záhrady v katastrálnom území Nivy, vo vlastníctve hl m. 
SR Bratislavy v podiele 31/100, evidovaných v KN - C na LV č.4699, zverených do správy 
mestskej časti Bratislava-Ružinov, do vlastníctva Mgr. Romana Csémiho, Wolkrova 1132/15, 
851 01 Bratislava.  
 
 
Predkladateľ:                                                                                      Obsah materiálu :                                                                                                          
Ing. Alena Lehotayová, v.r.                                                               1.Návrh uznesenia 
dočasne poverená zastupovaním prednostky                                     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: 
Mgr. Svetlana  C h o r v a t h o v á, v.r. 
ref. správy nehnumajetku 
 
 
Materiál bude prerokovaný v  komisii finančnej, 
podnikateľských činností  a informatizácie  
 
 

Bratislava, október 2017 
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Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo  
MČ Bratislava-Ružinov 
po prerokovaní materiálu 
 
 
                                                   s ch v a ľ u j e  
 
v súlade s ustanovením § 9a ods.8 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, 
v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľností pozemkov registra „C“ na Rákosovej ulici 
v katastrálnom území Nivy  
 
• parc. č. 15476/53 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 238 m², podiel 31/100 
• parc. č. 15476/28 – záhrady o výmere 230 m², podiel 31/100 
 
evidovaných v KN - C na LV č.4699, vo vlastníctve hl m. SR Bratislavy zverených do správy 
mestskej časti Bratislava-Ružinov, do vlastníctva Mgr. Romana Csémiho, Wolkrova 1132/15, 
851 01 Bratislava.  
 
 
 

za kúpnu cenu podľa ZP č. 46/2017, 
vo výške 111,85 €/ m²,  spolu v sume  16227,20€ 

 
Tento predaj sa schvaľuje s podmienkou, že kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná           
do 90 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 :  
Prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov na Rákosovej ulici, pozemky parcela 
registra „C“ č.   15476/53 o výmere 238 m², zastavané plochy a nádvoria a parcela registra 
„C“ č. 15476/28 o výmere 230 m², záhrady v katastrálnom území Nivy, v súlade 
s ustanovením § 9a ods.8 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení 
neskorších predpisov vo vlastníctve hl m. SR Bratislavy v podiele 31/100, evidovaných v KN 
- C na LV č.4699, zverených do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov, do vlastníctva 
Mgr. Romana Csémiho, Wolkrova 1132/15, 851 01 Bratislava. 
 
Magistrát hl. m. SR Bratislava, listom č.j.: MAGS SNM 48262/2015/306190, zo dňa  
16.07.2015, doručenom 21. 07. 2015 odstúpil mestskej časti Bratislava-Ružinov, žiadosť Mgr. 
Romana Csémiho o kúpu spoluvlastníckeho podielu  31/100 pozemku registra  KN-E parc. č. 
15476/28 vo  výmere 471 m²,  v katastrálnom území Nivy  na priame vybavenie. Žiadateľ ako 
podielový spoluvlastník prejavil záujem o kúpu podielu hl. mesta SR Bratislavy. Ako 
väčšinový spoluvlastník prejavil  záujem o užívanie celej nehnuteľnosti a to, ako výlučný 
vlastník. 
Geometrickým plánom číslo 58/2015, úradne overeným pod číslom č. 1761/2015 dňa 11. 9. 
2015 bola parcela registra „E“ 15476/28 rozčlenená na parcely registra „C“  č. 15476/28 vo 
výmere 230 m² záhrady a č. 15476/53 vo výmere 238 m² zastavané plochy. Žiadateľ Roman 
Csémi je vlastníkom parciel registra „C“ č. 15476/28 a 15476/53 v podiele 69/100, hlavné 
mesto SR Bratislava je vlastníkom v podiele 31/100. Starý otec žiadateľa Vincent Csémi, na 
základe zmluvy o dočasnom užívaní národného majetku uzatvorenej s Obvodným národným 
výborom Bratislava II., č.j. 3428/84 sa stal užívateľom pozemku parcela. č. 15476/28 vo 
výmere 471 m², na ktorej sa nachádzal záhradný domček. V roku 1988 požiadal o vydanie 
stavebného povolenia na stavebné úpravy jestvujúceho objektu, dňa 2. 8. 1988 ObNV 
Bratislava II vydal stavebné povolenie č. VÚP 327/1094/87 Str., na stavebné úpravy 
jestvujúceho objektu a prístavbu sociálneho zariadenia, skladu potravín a terasy. Kolaudačné 
rozhodnutie vydal ObNV Bratislava II dňa 18. 12. 1990 pod č. VÚP 327/3312/90/Str. 
Nehnuteľnosť so záhradou užíval Vincent Csémi do svojej smrti v roku 2009. Otec žiadateľa 
Július Csémi  pokračoval v užívaní nehnuteľnosti a v roku 2015  na základe Osvedčenia 
vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam podľa § 63 Notárskeho poriadku 
bol zapísaný do listu vlastníctva č. 4699 k.ú. Nivy ako vlastník v spoluvlastníckom podiele 
69/100.  Žiadateľ Mgr. Roman Csémi sa stal vlastníkom podielu 69/100 na základe darovacej 
zmluvy, vklad do katastra bol povolený dňa 22. 05. 2015 pod č. V-11266/15.  Podľa 
statického posudku zo dňa 25. 09. 2016 Ing. Petra Gavaľu – autorizovaného projektanta 
statiky je dom na parcele registra „C“ 15476/53 ako celok i jeho jednotlivé nosné konštrukčné 
prvky sú v značnej miere v nevyhovujúcom stave, z prevádzkového aspektu sú prakticky 
všetky konštrukcie morálne zastarané a opotrebované, objekt sa nachádza v havarijnom stave, 
vzhľadom na nutný rozsah sanácie je vhodnejšie objekt demolovať a postaviť nový objekt 
vyhovujúci súčasným stavebným, bezpečnostným, požiarnym a hygienickým normám. 
Rozhodnutím zn. SU/CS6168/2017/3/LZO – 1 zo dňa 20. 03. 2017, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 13. 04. 2017 mestská časť Bratislava-Ružinov ako príslušný stavebný úrad 
povolila odstránenie stavby. Stavba bola odstránená.  
 
Primátor hl. m. SR Bratislavy listom č. MAGS OGC 48 720/2017 zo dňa 04.08.2017, udelil 
podľa čl.80 ods.5 Štatútu hl. m. SR Bratislavy predchádzajúci súhlas č. 02 01 00 60 17 
k odpredaju vyššie uvedeného vlastníckeho podielu pozemkov, zapísaných na liste vlastníctva
č. 4699 do vlastníctva Romana Csémiho, za cenu najmenej vo výške všeobecnej hodnoty 
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majetku stanovenej v znaleckom posudku č. 46/20175 zo dňa 05.06.2017, vypracovanom v 
súlade s požiadavkami zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, 
nie však nižšiu ako 111,85 €/ m².  
 
Podľa územnoplánovacej informácie UP/CS14929/2016/2/UP5 zo dňa 08.08.2016 a jej 
aktualizácie z októbra 2017 k prevodu vlastníckeho práva k pozemku vo vlastníctve Hlavného 
mesta SR Bratislavy na  Rákosovej ulici, k. ú. Nivy ide o územie s urbanistickou funkciou 
501, zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti,  regulačný kód N. 

Z hľadiska životného prostredia a dopravy je daný súhlas k prevodu pozemkov.  
 
Z hľadiska územného plánu prevod vlastníckych práv k pozemku, parcely KN-C č.: 
15476/28, 15476/53  v k.ú. Nivy neobmedzí ani negatívne neovplyvní plánovaný rozvoj 
dotknutého územia, ktoré je podľa platného Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy, rok 
2007, v znení zmien a doplnkov, súčasťou rozvojového územia, s kódom funkcie 501 – 
zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti, informačný kód N. Platný Územný plán 
hl. mesta SR Bratislavy stanovuje rozvoj funkčných systémov do roku 2020 s prognózou do 
roku 2030, predaj pozemkov je odporučený.  
 
Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor, listom OU-BA-PLO-
2016/148401/GAL, zo dňa 22.07.2016, doručeným 01.08.2016, zaslal na žiadosť Miestneho 
úradu m.č. Bratislava - Ružinov „Vyjadrenie k uplatneným reštitučným nárokom“, kde 
oznámil, že v zmysle zákona č.229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, ako ani v zmysle 
zákona č. 503/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov nebol uplatnený reštitučný nárok na 
pozemkovo knižnú parcelu 15476/28, zapísanú v PK vl.č. 311,  kat. úz. Nivy. 
 
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 
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. c)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení 
neskorších predpisov   sa vyššie uvedené ustanovenia  nepoužijú pri predaji podielu 
majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo 
 
V zmysle čl. 80 ods.5 Štatútu hl. SR Bratislavy bola v predchádzajúcom súhlase primátora  
č. 02 01 00 60 17 udelená plná moc starostovi MČ Bratislava-Ružinov na podpísanie kúpnej 
zmluvy o prevode vlastníckeho práva k predmetným pozemkom,  ako aj návrhu na vklad 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností .    
 
Porada starostu MČ Bratislava - Ružinov návrh prerokovala dňa 04.04.2017, súhlasila 
s predloženým materiálom s alternatívou 1, t.j. zobrala ho na vedomie a súhlasila s prevodom 
spoluvlastníckeho podielu. 
 
Miestna rada MČ Bratislava - Ružinov návrh prerokovala dňa 03.10.2017, zobrala ho na 
vedomie a odporučila miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava – Ružinov návrh schváliť.  
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Materiál prerokuje Komisia finančná podnikateľských činností a informatizácie MZ MČ 
Bratislava – Ružinov dňa 11.10.2017 
 
 
 
 
 
3.Prílohy: 
1. Snímka z KM s vyznačením aktuálneho stavu pozemkov  
2. Územnoplánovacia informácia UP/CS14929/2016/2/UP5 zo dňa 08.08.2016   
3. Stanovisko OPU Bratislava k uplatneným rešt. nárokom 
4. Výpis z LV č. 4699 
5. Predchádzajúci súhlas č.02 01 00 60 17 
6. Znalecký posudok č. 45/2017- časť 
7. Magistrát – odstúpenie žiadosti Mgr. Romana Csémiho 
8. Žiadosť Mgr. Romana Csémiho, doplnenie žiadosti zo dňa 5.4. 2016 a 7. 10. 2016 
9. Kolaudačné rozhodnutie zo dňa 18. 12. 1990 
10. Statický posudok 
11. Rozhodnutie SU/CS 6168/2017/3/LZO – 1  
12. Vyjadrenie obce k vydržaniu vlastníckeho práva zo dňa 15. 2. 2012 
13. Snímky pozemku 
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