
 
 

Miestny úrad mestskej časti  Bratislava – Ružinov 

 

 
Materiál na rokovanie 

Miestneho zastupiteľstva  

MČ Bratislava- Ružinov 

dňa 13.02.2018 

 

 

 

Návrh 

 

na schválenie prevodu vlastníckeho práva nehnuteľnosti – pozemku registra „C“, kat. úz. 

Ružinov  parc. č. 2670/29  o výmere 111 m², zastavané plochy a nádvoria  do  vlastníctva  

Mgr. Silvii Brandisovej v podiele 1/3, Ladislavovi Brandisovi v podiele 1/3 a Márii 

Darvašovej a Vladimírovi Darvašovi v podiele 1/3, 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                                                                        Materiál obsahuje: 

Ing. Alena Lehotayová, v.r.                                                1. Návrh uznesenia do  MZ 

dočasne poverená zastupovaním                                         2. Dôvodovú správu 

prednostky                                                                           3. Prílohy                                                                                                                

                                                                                                

           

Zodpovední: 

1. MVDr. Marián Gajdoš, v.r.                      

zástupca starostu 

 

2. JUDr. Eva Poprendová, v.r.   

vedúca odboru právneho a správy 

majetku                                                                                            

 

 

Spracovateľ :                 

JUDr. Alica Kučerová, v.r.  

vedúca referátu správy  

nehnuteľného majetku 

                                            

Bude prerokované: 

V komisii finančnej, 

podnikateľských činností  a informatizácie                            

                 

 

V Bratislave,  január 2018 
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Návrh uznesenia do MZ: 

 

Miestne zastupiteľstvo 

MČ Bratislava - Ružinov 

 

 

                                                           s c h v a ľ u j e 

 

prevod vlastníckeho práva pozemku registra „C“, zapísaného na liste vlastníctva č.7868, 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  katastrálne územie Ružinov: 

- parc. č. 2670/29 ,  zastavané plochy a nádvoria o výmere 111 m², 

do podielového spoluvlastníctva 

1. Mgr. Silvia Brandisová, trvale pobytom Ľaliová 4, 821 05 Bratislava v podiele 1/3, 

2. Ladislav Brandis, trvale pobytom Mierová 22, 821 05 Bratislava v podiele 1/3, 

a 

do bezpodielového spoluvlastníctva  

3. Vladimír Darvaš a Mária Darvašová, trvale pobytom Ľaliová 5, 821 05 Bratislava v podiele 

1/3  

                                                     za kúpnu cenu podľa ZP č. 33/2016 

                                              v sume  162,32 Eur/m², spolu 18.017,52 Eur 

 

Odôvodnenie: 

Dôvod hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že kupujúci ako spoluvlastníci 

susedných nehnuteľností zapísaných na LV č. 5181, 8992 pozemkov a stavieb priľahlých 

k predmetu predaja, majú záujem na scelenie, pripojenie a udržiavanie tohto pozemku 

v oplotení v bezprostrednom susedstve, pričom predmet prevodu je v súčasnosti udržiavaný 

na náklady žiadateľov, tvorí súčasť záhrady v užívaní žiadateľov.   

 

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. 

 

Kúpna zmluva bude podpísaná  kupujúcimi do 90 dní od schválenia uznesenia  v Miestnom 

zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Ružinov. V prípade, že kúpna zmluva nebude 

kupujúcimi podpísaná v uvedenom termíne toto uznesenie stratí platnosť.   
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Dôvodová správa 

 

PREDMET:    

prevod vlastníckeho práva pozemku -  Ľaliová  ul.,  katastrálne územie Ružinov:  

pozemok registra „C“  

- parc. č.  2670/29 zastavané plochy a nádvoria o výmere 111 m²,  

do podielového spoluvlastníctva 

1. Mgr. Silvia Brandisová, trvale pobytom Ľaliová 4, 821 05 Bratislava v podiele 1/3, 

2. Ladislav Brandis, trvale pobytom Mierová 22, 821 05 Bratislava v podiele 1/3, 

a 

do bezpodielového spoluvlastníctva  

3. Vladimír Darvaš a Mária Darvašová, trvale pobytom Ľaliová 5, 821 05 Bratislava v podiele 

1/3 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, ktorý spočíva v tom, že 

kupujúci ako spoluvlastníci susedných nehnuteľností zapísaných na LV č. 5181, 8992 

pozemkov a stavieb priľahlých k predmetu predaja, majú záujem na scelenie, pripojenie 

a udržiavanie tohto pozemku v oplotení v bezprostrednom susedstve, pričom predmet prevodu 

je v súčasnosti udržiavaný na náklady žiadateľov, tvorí súčasť záhrady v užívaní žiadateľov.   

 

ŽIADATELIA:    

1. Mgr. Silvia Brandisová, trvale pobytom Ľaliová 4, 821 05 Bratislava  

2. Ladislav Brandis, trvale pobytom Mierová 22, 821 05 Bratislava 

3. Vladimír Darvaš a Mária Darvašová, obaja trvale pobytom Ľaliová 5, 821 05 Bratislava 

 

ŠPECIFIKÁ POZEMKU :   

Parcelné č.          výmera      druh pozemku        kat. úz.        lokalita                LV 

2670/29               111 m²         zastavané                 Ružinov        Ľaliová ul.          7868          

                                                plochy a nádvoria 

 

VLASTNÍCKE  VZŤAHY: 

Pozemok registra “C“ parc. č. 2670/29, kat. úz. Ružinov  je  v  registri „C“ zapísaný na liste 

vlastníctva č. 7868, vlastník hlavné mesto SR Bratislava v 1/1, zverený do v správy mestskej 

časti Bratislava-Ružinov protokolom (LV č. 7868, Legenda:  kód spôsobu využívania 

pozemku  18 – pozemok, na ktorom je dvor).  

 

SKUTKOVY STAV  a  ÚČEL: 

Magistrát hl. m. SR Bratislava, listom č.j.: MAGS SSN 26646/2017, zo dňa  16.02.2017, 

odstúpil na ďalšie konanie mestskej časti Bratislava – Ružinov v časti žiadosť žiadateľov 

o kúpu pozemku registra „C“ 2670/29, zastavané plochy a nádvoria o výmere 111 m²,  kat. úz. 

Ružinov, vytvoreného geometrickým plánom č. 30116/2017, ktorý je obnovením pôvodného 

pozemku registra „E“ parc. č. 804/302, ktorý bol Protokolom č. 23/1991 zverený do správy 

mestskej časti Bratislava-Ružinov. Geometrickým plánom č. 30116/2017, bol pozemok re-

gistra „C“ parc. č. 2670/28, zastavané plochy a nádvoria o výmere 336 m², kat. úz. Ružinov 

rozdelený na pozemok registra „C“ parc. č. 2670/28 zastavané plochy a nádvoria o výmere 

225 m², ktorý bol v priamej správe hlavného mesta SR Bratislavy a na pozemok registra „C“ 

parc. č. 2670/29, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 111 m², kat. úz. Ružinov v správe  

mestskej časti Bratislava-Ružinov. 
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Hlavné mesto SR Bratislava v súlade s Uznesením č. 825/2017 zo dňa 24.05.2017 Mestského 

zastupiteľstva schválilo podľa §9a ods.8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov a odpredalo žiadateľom pozemky registra „C“ v kat. úz. 

Ružinov parc. č. 2670/7,2670/11,2670/26,2670/27,2670/28, kat. úz. Ružinov do podielového 

spoluvlastníctva, za kúpnu cenu stanovenú v znaleckom posudku č. 33/2016, vypracovaného 

znalcom Ing. arch. Milanom Haviarom, ktorá vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 

162,32 Eur/m². 

 

Žiadatelia sú podieloví spoluvlastníci nehnuteľností a to stavieb a pozemkov zapísaných 

v  KN na   listoch vlastníctva, kat. úz. Ružinov: 

List vlastníctva č. 5181  -  stavba Ľaliová 4, súp. č. 2773 na parc. č. 2670/7, 2670/26 a stavby 

garáže - Ľaliová ulica súp. č. 2891 na parc. č. 2670/11 a pozemkov registra „C“  parc. č. 

2670/11, 2670/26,2670/28,     

List vlastníctva č. 8992  - parc. č. 2670/7, parc. č. 2670/27 (podieloví spoluvlastníci žiadatelia 

a fyzická osoba v správe SPF, Búdkova cesta 36, Bratislava), 

 

Územnoplánovacia informácia a stanovisko z hľadiska ÚPN hl. mesta SR Bratislavy (UPI 

č.j.: UP/CS 8566/2017/2/UP2 o dňa z 22.03.2017): 

DRUH URBANISTICKEJ FUNKCIE 

102 – málopodlažná zástavba obytného územia, stabilizované územie.  

 

POSÚDENIE Z HĽADISKA ÚZEMNÉHO PLÁNU 

Podľa platného Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy z r. 2007 v znení 

zmien a doplnkov  je predmetný pozemok súčasťou stabilizovanej funkčnej plochy 102 – 

málopodlažná zástavba obytného územia. Sú to územia slúžiace pre bývanie v rodinných 

domoch a bytových domoch do 4 nadzemných podlaží a k nim prislúchajúce nevyhnutné 

zariadenia v súlade s významom a potrebami územia stavby občianskeho vybavenia, zeleň, 

ihriská, vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene, dopravné a technické vybavenie, 

garáže, zariadenia pre požiarnu ochranu a civilnú obranu. V stabilizovaných územiach 

charakteru rodinnej zástavby sa málopodlažné bytové domy nepripúšťajú. Premiešané formy 

rodinnej a málopodlažnej bytovej zástavby sa preferujú v rozvojových územiach, 

málopodlažné bytové domy sa umiestňujú prednostne ako prechodové formy medzi 

viacpodlažnou bytovou zástavbou a rodinnou zástavbou alebo ako kompozičná kostra 

málopodlažnej zástavby. Podiel funkcie bývania musí tvoriť minimálne 70% z celkových 

podlažných plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy. Do počtu nadzemných podlaží 

sa nezahŕňa podkrovie alebo posledné ustupujúce podlažie, ak jeho zastavaná plocha je 

menšia ako 50% zastavanej plochy predchádzajúceho podlažia.  

Posudzovanie dostavieb, prestavieb, nadstavieb a novostavieb v rámci stabilizovaných 

území sa uskutočňuje na základe ukazovateľov intenzity využitia územia vo funkčnej ploche 

nasledovne:  

• zachovať súčasné funkčné využitie, 

• ak nový návrh nerešpektuje charakteristické princípy, ktoré reprezentujú existujúcu 

zástavbu a vnáša do zástavby nepriateľný kontrast resp. neúmerné zaťaženie pozemku, 

nie je možné takúto stavbu v stabilizovanom území umiestniť, 

• rešpektovať diferencovaný prístup podľa jednotlivých typov existujúcej zástavby, nie 

je možné generalizovať a stanoviť jednotnú reguláciu intenzity využitia pre celú 

stabilizovanú funkčnú plochu, 
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• základným princípom pri stanovení regulácie stabilizovaného územia v meste je 

uplatniť požiadavky a regulatívy funkčného dotvárania územia na zvýšenie kvality 

prostredia. 

 

SÚVISIACA PLATNÁ ÚPD: 

Územný plán hlavného  mesta SR Bratislavy z r. 2007 v znení zmien a doplnkov 

ZaD 01 – Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, 31.03.2008 

ZaD 02 – Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, 15.12.2011 s účinnosťou od 01.02.2012 

ZaD 03 – Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, zo dňa 25. – 26.06.2014 ) 

ZaD 05 – Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, zo dňa 23.10.2014 s účinnosťou od 

10.11.2014) 

 

Z územného hľadiska nie sú námietky k odpredaju pozemku parc.č. 2670/29 kat. uz. Ružinov.  

 

STANOVISKO Z HĽADISKA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Z hľadiska životného prostredia s odpredajom pozemku  bol vyslovený súhlas. 

Podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

podľa § 47 je vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, 

povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať. Požaduje sa ochrana zelene v súlade 

s normou STN 83 7010 ochrana prírody. 

 

STANOVISKO Z HĽADISKA DOPRAVY 

Z hľadiska dopravy  bol vyslovený súhlas s prevodom pozemku. 

 

Magistrát hl.m. SR Bratislava odstúpil mestskej časti  spolu so žiadosťou žiadateľov o prevod 

vlastníckeho práva pozemku aj 1 rovnopis Znaleckého posudku číslo 33/2016, zo dňa 

02.11.2016 na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti pozemku parc. č. 2670/7, 

2670/11, 2670/26, 2670/27 a 2670/28 podľa GP č. 30093/2016 kat. úz. Ružinov.  

Znaleckým posudkom č.  33/2016, zo dňa 2.11.2016 znalca Ing. arch. Milana Haviara, 

Pražská 27, 811 04  Bratislava, znalca z odboru Stavebníctvo - odvetvie odhad hodnoty 

nehnuteľností, pozemné stavby bola zistená všeobecná hodnota pozemku (VŠH) metódou 

polohovej diferenciácie: 

POZEMOK registra „C“, kat. úz. Ružinov: 

Pozemok parc. č.  2670/28  (336 m², 162,32 Eur/m²)              54.539,52 Eur    

 

                parc. č.  2670/28   (225 m², 162,32 Eur/m²)              36.522,00 Eur 

                parc.č.   2670/29   (111 m², 162,32 Eur/m²)              18.017,52 Eur 

(Pozemok  registra „C“ kat. úz. Ružinov parc. č. 2670/28, pôvodne o celkovej výmere 336 m², 

ktorého všeobecnú hodnotu stanovil ZP č. 33/2016 sa rozdelil geometrickým plánom č. 

30116/2017 na dva pozemky, a to pozemok registra „C“ parc. č. 2670/28 o výmere 225 m² 

a pozemok registra „C“ parc. č. 2670/29 o výmere 111 m². Pozemok registra „C“ parc. č. 

2670/28 o výmere 225 m² odpredalo žiadateľom hlavné mesto SR Bratislava podľa Uznesenia 

č. 825/2017 zo dňa 24.05.2017 Mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy. Pozemok 

registra „C“ parc. č. 2670/28 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 225 m², 

bol v priamej správe hl. m. SR Bratislava, LV 7868. Pozemok  registra „C“ parc. č. 2670/29 

o výmere 111 m² zastavané plochy a nádvoria LV č. 7868, je obnovením pôvodného pozemku 

registra „E“ parc. č. 804/302, ktorý bol Protokolom č.23/1991 zverený do správy mestskej 

časti Bratislava-Ružinov. Informácia uvedená v liste Magistrátu hl. m. SR Bratislava č. 

MAGS SSN 26646/2017).  
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REŠTITUČNÉ NÁROKY: 

Podľa vyjadrenia Okresného úradu v Bratislave, Odbor pozemkový a lesný č. OU-BA-PLO 

2017/20469/804352, zo dňa 16.10.2017, doručený 17.10.2017 v zmysle zákona č. 229/1991 

Zb. o úprave vlastníckych práv k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení 

neskorších predpisov a zákona NR SR č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom 

a o zmene a doplnení zákona NR SR č.180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na 

usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov nebol uplatnený 

reštitučný nárok oprávnenou osobou na pozemkovoknižné parc. č. 436,2189,2198,190,436. 

 

Predaj pozemkov navrhujeme schváliť podľa §9a ods.8 písm. e) zákona NR SR 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom 

obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých  poslancov, podľa § 9a 

ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb., pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený (iný ako 

trhový alebo ekonomický záujem), zámer predať majetok týmto spôsobom je obec povinná 

zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej 

úradnej tabuli a na internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť 

zverejnený počas celej tejto doby. 

 

Porada starostu návrh prerokovala dňa 24.10.2017. 

 

Primátor  Hlavného  mesta  SR Bratislavy udelil 05.12.2017, listom doručeným 11.12.2017 

č. j.: MAGS OGC- 56194/2017 predchádzajúci súhlas  č. 02 01 00 92 17  podľa čl. 80 ods.5 

Štatútu hl.m. SR Bratislava  k prevodu vlastníckeho práva nehnuteľnosti -   pozemku  KN-C,  

katastrálne územie Ružinov (LV č. 7868): 

- parc. č. 2670/29, zastavané plochy a nádvoria výmere 111 m² 

do vlastníctva spoluvlastníkov susedných nehnuteľností zapísaných na liste vlastníctva č. 

5181, č. 8992, za cenu najmenej vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej v Zna-

leckom posudku č. 33/2016, vypracovanom v súlade s požiadavkami zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, nie však nižšiu ako 162,32 

Eur/m² s podmienkami. Predchádzajúci súhlas k prevodu platí 12 mesiacov odo dňa podpisu, 

t.z. od  05.12.2017. V zmysle  čl. 80 ods. 5 Štatútu hl. m. SR Bratislavy udelil  primátor hl. m. 

SR Bratislavy plnú starostovi mestskej časti Bratislava - Ružinov na podpísanie kúpnej 

zmluvy o prevode vlastníckeho práva k pozemku registra „C“ parc. č. 2670/29, kat. úz. 

Ružinov, ako aj návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Ružinov dňa 23.01.2018 prerokovala návrh na prevod 

vlastníckeho práva pozemku registra „C“ parc. č. 2670/29, kat. úz. Ružinov (LV č. 7868) 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods.8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, miestna rada predložený materiál zobrala na 

vedomie  a odporúča miestnemu zastupiteľstvu prevod vlastníckeho práva schváliť. 

 

Materiál bude predložený na prerokovanie do komisie finančnej podnikateľských činností 

a informatizácie. 

 

Bol zverejnený zámer na predaj nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy, 

zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov, pozemku registra „C“ parc. č. 

2670/29,  kat. úz. Ružinov v súlade s ustanovením § 9a ods.8 písm. e) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa dňa na úradnej tabuli a internetovej stránke mestskej časti Bratislava- Ružinov od 

25.01.2018.  
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Prílohy: 

1. Kópia KM 

2. Magistrátom hl.m. SR Bratislava odstúpená žiadosť     

3. Kópia ZP č.  33/2016 

4. Kópia Uznesenia MZ  č. 825/2017 

5. Kópia GP  30116/2017 

6. Kópia LV č. 7868 

7. Kópia LV č.  5181, 

8. Kópia LV č.  8992 

9. Kópia UPI č.j.: UP/CS/8566/2017/2/UP2   

10. Vyjadrenie k uplatneným reštitúciám zo dňa 16.10.2017 

11. Predchádzajúci súhlas č. 02 01 00 92 17 primátora k prevodu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
























































































