
 
MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-RUŽINOV 

 
 
Materiál na rokovanie 
Miestneho zastupiteľstva  
mestskej časti Bratislava-Ružinov 
dňa 13. 02. 2018 
 
 
 
 

N á v r h 
 
na prevod vlastníckeho práva pozemku registra „C“KN v lokalite Včelárskej ulice 
v Bratislave, parc. č. 237/39, kat. úz. Ružinov do bezpodielového spoluvlastníctva  
Oľgy Žvachovej a Ing. Františka Žvacha, obaja bytom Včelárska 21, 821 05 Bratislava, podľa 
ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 
 
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. 
vedúca referátu správy 
nehnuteľného majetku 
 
 
Spracovateľ: 
JUDr. Alžbeta Š a f á r i k o v á, v. r.  
referát správy nehnuteľného 
majetku 
 
 
Materiál bol prerokovaný v KFPČaI dňa 08. 11. 2017 
Materiál bol prerokovaný v MR dňa 28. 11. 2017 
 
 

Bratislava, január 2018 
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Návrh uznesenia 
 
 
Miestne zastupiteľstvo 
MČ Bratislava-Ružinov 
po prerokovaní materiálu 
 
 

s c h v a ľ u j e 
 
 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov predaj pozemku registra „C“KN v lokalite Včelárskej ulice 
v katastrálnom území Ružinov  
 
• parc. č. 237/39 – záhrady o výmere 7 m², 
 
evidovaného v KN na LV č. 7868 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného  
do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov, do bezpodielového spoluvlastníctva  
Oľgy Žvachovej a Františka Žvacha, obaja bytom Včelárska 21, 821 05 Bratislava,  
 

za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku č. 59/2017 zo dňa 21. 04. 2017 
vo výške 159,34 €/m², spolu v sume 1.115,38 €. 

 
Odôvodnenie: 
     Prevod vlastníctva z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočíva v tom, že pozemok 
registra „C“KN parc. č. 237/39 – záhrady o výmere 7 m², kat. úz. Ružinov, vzhľadom  
na malú výmeru a umiestnenie od chodníka komunikácie Včelárskej ulice tvorí neoddeliteľný 
celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov a nie je vhodný na iné využitie. 
 
     Prevod vlastníckeho práva z dôvodu hodného osobitného zreteľa sa schvaľuje 3/5 väčšinou 
všetkých poslancov. Zámer prevodu sa zverejňuje v súlade s ustanovením § 9a ods.8 písm. e) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
     Tento predaj sa schvaľuje s podmienkou, že kúpna zmluva bude kupujúcich podpísaná  
do 90 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že kúpna cena 
nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stratí platnosť.  
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Dôvodová správa 
 
PREDMET:  Návrh na prevod vlastníckeho práva pozemku registra „C“KN parc. č. 237/39, 
                        katastrálne územie Ružinov. 
 
ŽIADATEĽ:  Oľga Žvachová a Ing. František Žvach, obaja bytom Včelárska 21,  

821 05 Bratislava 
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU:  
parc. č.            výmera v m²           druh pozemku                katastrálne územie               LV 
237/39                     7                          záhrady                             Ružinov                       7868  
 
VLASTNÍCKE VZŤAHY:  
     Pozemok parc. č. 237/39 - záhrady o celkovej výmere 7 m², kat. úz. Ružinov je, ako 
parcela registra „C“ evidovaná v KN na LV č. 7868 vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy, ktorá bola, Protokolom č. 23 zo dňa 30. 10. 1991, zverená do správy mestskej 
časti Bratislava-Ružinov. Spätnou identifikáciou bolo zistené, že pozemok registra „C“KN 
parc. č. 237/39, kat. úz. Ružinov leží na pozemkovoknižnej parcele č. 78/2, kat. úz. Prievoz, 
evidovanej v PK vložke č. 3160. 
 
REŠTITUČNÉ NÁROKY: 
     Podľa vyjadrenia Okresného úradu Bratislava, Pozemkového a lesného odboru  
č. OU-BA-PLO-2016/47915/161956/GAL zo dňa 12. 08. 2016, v zmysle zákona č. 229/1991 
Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 503/2003 Z. z. nebol uplatnený reštitučný nárok 
oprávnenou osobou na pozemkovoknižnú parc. č. 78/2, kat. úz. Prievoz. 
 
SKUTKOVÝ STAV: 
     Oddelenie správy nehnuteľností magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy postúpilo,  
z titulu príslušnosti, mestskej časti Bratislava-Ružinov na priame vybavenie žiadosť  
Oľgy Žvachovej a Ing. Františka Žvacha, obaja bytom Včelárska 21, 821 05 Bratislava  
o kúpu pozemku parc. č. 237/39, kat. úz. Ružinov, ktorý v tom čase nebol evidovaný na liste 
vlastníctva. Na základe Geometrického plánu č. 28/2016, úradne overeného 29. 06. 2016,  
bol, prostredníctvom magistrátu hl. m. SR Bratislavy, daný podnet na zápis pozemku registra 
„C“ parc. č. 237/39, kat. úz. Ružinov do vlastníctva Hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
     Manželia Žvachoví požiadali o kúpu predmetného pozemku registra „C“KN  
parc. č. 237/39 - záhrady o výmere 7 m², kat. úz. Ružinov, evidovaného na LV č. 7868,  
za účelom jeho pričlenenia k bezprostredne susediacim nehnuteľnostiam, a to:  
- stavby rodinného domu so súpisným číslom 736 na parc. č. 237/46;  
- pozemku registra „C“KN parc. č. 237/46 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 144 m²; 
- pozemku registra „C“KN parc. č. 237/4 – ostatné plochy o výmere 427 m², 
evidovaných LV č. 1441 v bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľov, ako prevod majetku 
obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 
     Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že pozemok registra „C“KN  
parc. č. 237/39 - záhrady o výmere 7 m², kat. úz. Ružinov, vzhľadom na malú výmeru  
a umiestnenie od chodníka komunikácie Včelárskej ulice tvorí neoddeliteľný celok  
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov a nie je vhodný na iné využitie. 
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     Podľa územnoplánovacej informácie č. UP/CS6840/2017/2/UP3 zo dňa 13. 02. 2017 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov  
stanovuje pre územie, ktorého súčasťou je predmetný pozemok, funkčné využitie územia: 
Málopodlažná zástavba obytného územia – kód funkcie 102, stabilizované územie 
 
     Z hľadiska dopravy a z hľadiska životného prostredia je daný súhlas k prevodu 
vlastníckeho práva daného pozemku. 
 
STANOVISKO Z HĽADISKA ÚZEMNÉHO PLÁNU 
Pozemok KN reg. „C“ parc. č. 237/39 k. ú. Ružinov je podľa Územného plánu hl. mesta SR 
Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov 01, 02, 03 a 05, súčasťou stabilizovaného 
obytného územia s kódom funkcie 102 – málopodlažná zástavba obytného územia.  
 
     Predaj predmetného pozemku neobmedzí a negatívne neovplyvní plánovaný rozvoj podľa 
Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov s prognózou 
cca do r. 2030. 
 
     Dňom 1. júla 2009 nadobudol účinnosť zákon NR SR č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení  
a dopĺňa zákon SNR 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 SR 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. e) zákona č. 138/1991 Zb. sa vyššie ustanovenia nepoužijú pri 
prevode majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 
     Materiál bol prerokovaný v Porade starostu dňa 04. 04. 2017, v ktorej bol odsúhlasený 
predmetný predaj. 
 
     Primátor hlavného mesta SR Bratislavy udelil, dňa 03. 10. 2017 pod číslom  
č. j.: MAGS OGC 44 728/2017/396959 k prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku 
zvereného do správy mestskej časti Bratislava – Ružinov, predchádzajúci súhlas  
č. 02 01 00 44 17 podľa čl. 80 ods. 5 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy k odpredaju 
špecifikovaného pozemku do vlastníctva za cenu najmenej vo výške všeobecnej hodnoty 
majetku stanovenej v znaleckom posudku č. 59/2017 zo dňa 21. 04. 2017, vypracovanom  
v súlade  s požiadavkami zákona SNR č. 13/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, nie však nižšiu ako 159,34  €/m² a s podmienkami:  
- predaj bude uskutočnený v súlade so všetkými ustanoveniami zákona  

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vzťahujúcimi  
sa na prevod vlastníctva nehnuteľnosti podľa § 9a ods. 8 písm. e); 

- v prípade uplatnenia predkupného práva – predkupné právo môže byť dohodnuté len  
pre hlavné mesto SR Bratislavu; 

- 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 dňa obojstranného podpísania kúpnej zmluvy. 
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     Materiál bol prerokovaný dňa 08. 11. 2017 v KFPČaI, ktorá predložený materiál vzala  
na vedomie a odporúča MZ návrh schváliť.  
 
     Materiál bol prerokovaný dňa 28. 11. 2017 v MR, ktorá predložený materiál vzala  
na vedomie a odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 
písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj 
pozemku registra „C“KN v lokalite Včelárskej ulice v katastrálnom území Ružinov,  
parc. č. 237/39 - záhrady o výmere 7 m², evidovaného v KN na LV č. 7868 vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov,  
do bezpodielového spoluvlastníctva Oľgy Žvachovej a Františka Žvacha, obaja bytom 
Včelárska 21, 821 05 Bratislava, za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku č. 59/2017 zo dňa 
21. 04. 2017, vo výške 159,34 €/m², spolu v sume 1.115,38 €. 
 
      Mestská časť Bratislava-Ružinov, podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejnila, na svojej úradnej tabuli  
a na internetovej stránke, svoj zámer predať uvedený pozemok z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa, dňa 25. 01. 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy 
1. Kópia katastrálnej mapy číslo zákazky: K1-1778/17 zo dňa 25. 01. 2017. 
2. Postúpenie žiadosti č. MAGS SNM 47861/2015/304936. 
3. Žiadosť manželov Žvachových. 
4. LV č. 7868 na pozemok parcelu registra „C“KN p. č. 237/39, k. ú. Ružinov. 
5. LV č. 1441 na stavbu rodinný dom súp. č. 736 na p. č. 237/46, pozemok parcelu  

registra „C“KN p. č. 237/46 a pozemok parcelu registra „C“KN p. č. 237/4, k. ú. Ružinov.  
6. Vyjadrenie k uplatneným reštitučným nárokom č. OU-BA-PLO/2016/47915/161956/ 

GAL zo dňa 12. 08. 2016. 
7. Územnoplánovacia informácia a stanovisko č. UP/CS6840/2017/2/UP3 zo dňa  

13. 02. 2017.  
8. Znalecký posudok č. 59/2017 z 21. 04. 2017. 
9. Predchádzajúci súhlas 02 01 00 44 17. 
10. Stanovisko KFPČaI zo dňa 08. 11. 2017.  


























































































