
 
 

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-RUŽINOV  
 
 
Materiál na rokovanie 
Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Ružinov 
dňa 25. 09. 2018 
 
 

N á v r h  
 
o prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti stavby: ZD - Radničné námestie 7, Bratislava  
so súp. č. 2496 na parc. č. 10/2 a 11/1 a pozemkov registra „C“ KN parc. č. 10/1, 10/2, 11/1, 
11/2 a 12, kat. úz. Ružinov, evidovaných na LV č. 5463 vo vlastníctve PRO BIOS spol. s r.o. 
neštátnej polikliniky so sídlom Ružová dolina 21, 821 09 Bratislava, IČO: 31 392 946,  
do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Ružinov, pre potreby mestskej časti Ružinov. 
 
 
Predkladateľ:       Obsah materiálu:  
Ing. Ignác O l e x í k, PhD., v. r.    1. Návrh uznesenia do MZ 
prednosta    2. Dôvodová správa 

3. Prílohy 
        
Zodpovedný zástupca starostu: 
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 MR dňa 11. 09. 2018. 
Materiál bol prerokovaný v KD dňa 10. 09. 2018. 
Materiál bol predložený na rokovanie všetkým KMZ. 
 

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

s c h v a ľ u j e 
 
kúpu nehnuteľností v katastrálnom území Ružinov, a to: 
 
- stavbu so súpisným číslom 2496 na parc. č. 10/2 
- stavbu so súpisným číslom 2496 na parc. č. 11/1 
     a pozemky registra „C“ KN 
- parc. č. 10/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 354 m² 
- parc. č. 10/2 - zastavané plochy o nádvoria o výmere 148 m² 
- parc. č. 11/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 295 m² 
- parc. č. 11/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 175 m² 
- parc. č. 12    - záhrady                                 o výmere  207 m², 
    výmera pozemkov spolu:                                             1.179 m², 
 
ktoré sú evidované na LV č. 5463 vo vlastníctve spoločnosti PRO BIOS spol. s r.o. neštátnej 
polikliniky, Ružová dolina 21, 821 09 Bratislava, IČO: 31 392 946,  
 

za kúpnu cenu 400.000,00 € 
 

do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Ružinov, a to aj so skutočnosťou prebiehajúceho 
súdneho konania 16C/10/2014, predmetom ktorého je určenie existencie nájmu manželov 
Anny Šubínovej a Alojza Šubína, bytom Radničné námestie č. 7, Bratislava, ktorí obývajú 
časť budovy so súpisným číslom 2496 na parc. č. 10/2, kat. úz. Ružinov.  
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Dôvodová správa 
 
PREDMET: Prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti stavby: ZD - Radničné námestie 7, 

Bratislava so súp. č. 2496 na parc. č. 10/2 a 11/1 a pozemkov registra „C“ KN 
parc. č. 10/1, 10/2, 11/1, 11/2 a 12, kat. úz. Ružinov, evidovaných  
na LV č. 5463 vo vlastníctve PRO BIOS spol. s r.o. neštátnej polikliniky  
so sídlom: Ružová dolina 21, 821 09 Bratislava, IČO: 31 392 946, 
do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Ružinov, pre potreby mestskej časti 
Ružinov. 

 
ŽIADATEĽ:  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov  

Uznesenie č. 465/XXVII/2017 zo dňa 18. 05. 2017. 
 
ŠPECIFIKÁCIA NEHNUTEĽNOSTÍ:  
 
Stavba so súpisným číslom 2496 na parc. č. 10/2 - ZD-Radničné námestie 7 - LV č. 5463 
Stavba so súpisným číslom 2496 na parc. č. 11/1 - ZD-Radničné námestie 7 - LV č. 5463 
Druh stavby: 12 - Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia 
 
Pozemky registra „C“KN:  
parc. č.         výmera v m²            druh pozemku                          kat. úz.                LV 
10/1                      354           zastavané plochy a nádvoria              Ružinov               5463  
10/2                      148           zastavané plochy a nádvoria              Ružinov               5463 
11/1                      295           zastavané plochy a nádvoria              Ružinov               5463 
11/2                      175           zastavané plochy a nádvoria              Ružinov               5463 
12                         207           záhrady                                               Ružinov               5463 
 
VLASTNÍCKE VZŤAHY:  
 
     Predtým špecifikované nehnuteľností stavby a pozemky registra „C“KN sú evidované  
na LV č. 5463 vo vlastníctve PRO BIOS spol. s r.o. neštátnej poliklinika so sídlom Ružová 
dolina 21, 821 09 Bratislava, IČO: 31 392 946. 
 
     V iných údajoch LV č. 5463 je uvedené: Rozhodnutie č. MK-1442/2011-10/5922 zo dňa 
29. 04. 2011 ( vyhlásenie súboru piatich reliéfov tvoriacich výtvarnú výzdobu budovy  
súp. č. 2496 na parc. č. 11/1 za národnú kultúrnu pamiatku ), Z-10880/11. 
Autorom reliéfov na fasáde budovy je slávny bratislavský sochár Alojz Rigele. Štyri z nich  
na južnej fasáde zobrazujú kosca, prievozníka, murára a kováča. Najčastejšie remeslá 
vtedajších obyvateľov Prievozu. Na západnej fasáde nad hlavným vchodom je reliéf oráča. 
Pôvodne tam boli aj nápisy Obecná radnica po slovensky, nemecky a maďarsky. 
 
SKUTKOVÝ STAV: 
 
     Vlastník predmetných nehnuteľností, PRO BIOS spol. s r.o. neštátna poliklinika, Ružová 
dolina 21, 821 09 Bratislava, IČO: 31 392 946, evidovaných na LV č. 5463, listom  
zn.: A181015/2018/GRS zo dňa 15. 06. 2018 ponúkol, na základe rokovania so starostom 
m. č. Bratislava-Ružinov, dňa 12. 06. 2018, ich predaj mestskej časti Bratislava-Ružinov,  
za cenu 400.000,00 €. Ponuka je platná do 30. 09. 2018. Zároveň predložil Znalecký posudok 
č. 27/2018, vyhotovený dňa 07. 02. 2018 znalcom Ing. Oliverom Stollárom, v ktorom bola 
stavená všeobecná hodnota predmetných nehnuteľností spolu 463.000,00 €, z toho  
je všeobecná hodnota za pozemky v celosti 324.048,15 €. 
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     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov na svojom zasadnutí dňa  
26. 06. 2018 pri schválení 1. Zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov Uznesením 
č. 626/XXXVIII/2018 schválilo aj kapitálový výdavok vo výške 400.000,00 € na kúpu 
bývalej Obecnej radnice Prievoz ( toho času ide o predmetné nehnuteľnosti, evidované  
na LV č. 5463 ). Rozpočtová položka je v štruktúre 01.1.1.712 001 kód zdroja 46, program 
13.1. Mestská časť Bratislava-Ružinov plánuje, po rekonštrukcii, zriadiť v budove kultúrny 
stánok, sobášnu sieň a reprezentačné priestory.  
 
POPIS STAVBY  
 
Nehnuteľnosť -  budova ZD Radničné nám. 7 so súpisným číslom 2496 sa nachádza  
na parc. č. 10/2 a 11/1 v kat. úz. Ružinov. Objekt je prístupný po miestnej asfaltovej 
komunikácii z Mierovej ulice. 
Objekt je dvojpodlažný s prízemím a čiastočným suterénom. Budova má dve typovo 
oddelené časti, pričom suterény sú dva, oba suterény zasahujú do oboch častí budovy. 
V prvej časti suterénu sa nachádza chodba, 3 x pivnica. V druhej časti suterénu sa nachádza 
plynomerňa, denná miestnosť, kotolňa, sklad. V prízemí v prvej časti sa nachádza: zádverie, 
vestibul, schodisko do suterénu, sociálne zariadenia, 4 x miestnosti pre bývalé ordinácie,  
zo záhrady prístupné druhým vchodom je chodba, soc. zariadenia a 3 miestnosti, prechod  
do druhej časti, kde je chodba, sklady predsieň, kúpeľňa, WC. Z dvora sú samostatne 
prístupné 3 miestnosti, kúpeľňa špajza, zádverie a hala. Prístavba haly a zádveria je z roku 
1982. Nakoľko sú obe budovy prevádzkovo prepojené v suteréne aj na prízemí, bola 
ohodnotená daná nehnuteľnosť ako jedna spoločná budova zaradená do KS 1264. 
Nemocničné budovy a zdravotnícke zariadenia JKSO 801 12 – budovy zdravotných stredísk 
a polikliník.  
 
Prvá časť budovy sa cca od roku 2007 vôbec nevyužíva. 
Druhá časť priestoru budovy je čiastočne využívaná. Dvere sú drevené, omietky vápenno- 
cementové, okná drevené, radiátory liatinové, resp. oceľové – Korad. V kuchyni je kuch. 
linka so spotrebičmi, el. sporák, nerezový drez, keramický obklad. V kúpeľni je osadená vaňa, 
umývadlo, WC, batérie, keramické obklady a dlažba. Je osadený el. bojler na ohrev vody  
a el. kotol ÚK. Podlahy tvoria parkety a dlažby. Dané vybavenie bolo zrealizované rodinou, 
ktorá priestory užíva, a to manželmi Annou Šubínovou a Alojzom Šubínom, obaja  
bytom Radničné námestie 7, Bratislava. Spoločnosť PRO BIOS spol. s r.o. oznámil, dôležitý 
fakt, že je pod číslom 16C/10/2014 prebiehajúce súdne konanie, ktorého predmetom  
je určenie existencie nájmu manželmi Šubínovými. 
 
     Z dokladu vydaného Radou obce Prievoz, v roku 1932 je zrejmé, že objekt bol pôvodne 
obecná radnica. ( Príloha č. 8 tohto materiálu ).  
 
     Až v roku 1958 prebehla, na základe rozhodnutia vydaného Odborom pre výstavbu  
rady Ústredného národného výboru v Bratislave, značka: Výst. 8902/21-1957-Luc.  
zo dňa 13. 12. 1957, ktorým bola, stavebníkovi: Obvodnému ústavu národného zdravia  
v Bratislave, Bezručova ul. č. 5, povolená adaptácia budovy bývalej radnice pre zdravotné 
stredisko v Bratislave – Prievoz, Radničné námestie. Objekt sa cca od roku 2007 vôbec 
nevyužíva a postupne sa zhoršuje jeho technický stav. Je potrebná jeho kompletná 
rekonštrukcia. 
 
     Miestnemu úradu bola doručená iba jedna cenová ponuka od znalca Ing. Veroniky 
Záňovej, ktorá, na základe následnej objednávky mestskej časti Bratislava-Ružinov 
vypracovala Znalecký posudok č. 179/2017 dňa 30. 10. 2017 vo veci stanovenia všeobecnej 
hodnoty nehnuteľností - budova ZD-Radničné námestie 7, súp. č. 2496 na parc. č. 10/2,  
11/1 parcely registra „C“ parc. č. 10/1, 10/2, 11/1, 11/2 a 12, kat. úz. Ružinov zapísaných  
na LV č. 5463. 
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Znalecký posudok č. 179/2017 obsahuje okrem iného údaje o obhliadke predmetu posúdenia,  
ktorá bola uskutočnená miestnou obhliadkou spojenou s miestnym šetrením vykonaným  
dňa 09. 10. 2017 za účasti zástupcu vlastníka nehnuteľností a fotodokumentáciou užívanej 
stavby so súp. č. 2496 na parc. č. 10/2, k. ú. Ružinov, zhotovenej taktiež pri obhliadke. 
 
     V znaleckom posudku č. 179/2017 je uvedené, že predmetom ohodnotenia nie sú reliéfy, 
ktoré tvoria výtvarnú výzdobu budovy súp. č. 2496 na parc. č. 11/1, kat. úz. Ružinov, nakoľko 
sú národnou kultúrnou pamiatkou. 
 
Predmetom ohodnotenia v ZP č. 179/2017 je taktiež príslušenstvo. 
 
Plot z Radničného námestia je z oceľovej tyčoviny - brána a bránka, zvyšok je murovaný. 
Bol vybudovaný v roku 1978. 
Plot z Mierovej ulice je oceľovej tyčoviny – bránka, zvyšok je murovaný. Bol vybudovaný  
v roku 1978. 
Plot pletivový pôvodný od Gagarinovej ulice - pôvodná časť. Bol vybudovaný v roku 1978.  
Plot pletivový nový z Gagarinovej ulice pletivový. Bol vybudovaný v roku 2005. 
Vnútorný plot  je nízky z plotových priečkoviek. Bol vybudovaný v roku 1984. 
Vodovodná prípojka je vedená z ulice Mierová. Bola vybudovaná v roku 1958. 
Kanalizačná prípojka bola vybudovaná v roku 1958. 
Vonkajšie schody slúžia na vchod do budovy, sú betónové, boli vybudované v roku 1932. 
Kanalizačné šachty sú 4 ks na terase, boli vybudované v roku 1958. 
Plynová prípojka pôvodná je vedená do kotolne, momentálne kotolňa nefunkčná. Bola 
vybudovaná v roku 1958. 
Plynová prípojka nová je vedená z Mierovej ulice, bola vybudovaná v roku 2007. 
Prístrešok z Mierovej ulice je vchodom do 2. časti budovy zo strany Mierovej ulice.  
Je drevenej konštrukcie so šikmou strechou. Začiatok užívania rok 1980. 
 
STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY 
 
Jednotková hodnota pozemku v k. ú. Ružinov bola vypočítaná v hodnote 197,18 €/m². 
 
REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY v ZP č. 179/2017 zo dňa 30. 10. 2017.  
 
Stavby 
1. Budova ZD-Radničné námestie 7, Bratislava s. č. 2496    80.788,85 €. 
2. Plot z Radničného námestia             524,53 € 
3. Plot z Mierovej           1.341,39 € 
4. Plot pletivový pôvodný             605,47 € 
5. Plot pletivový nový          2.267,25 € 
6. Vnútorný plot              186,99 € 
7. Vodovodná prípojka             283,41 € 
8. Kanalizačná prípojka          1.103,40 € 
9. Vonkajšie schody               92,30 € 
10. Kanalizačná šachta             675,28 € 
11. Plynová prípojka pôvodná              15,26 € 
12. Plynová prípojka nová              191,30 € 
13. Prístrešok od Mierovej ulice          1.398,70 € 
Stavby spolu:           89.474,12 € 
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Pozemky 
k. ú. Ružinov - parc. č. 10/1 - zast. pl. a nádvoria o výmere 354 m²  69.801,72 € 
k. ú. Ružinov - parc. č. 10/2 - zast. pl. a nádvoria o výmere 148 m²  29.182,64 €   
k. ú. Ružinov - parc. č. 11/1 - zast. pl. a nádvoria o výmere 295 m²  58.168,10 € 
k. ú. Ružinov - parc. č. 11/2 - zast. pl. a nádvoria o výmere 175 m²  34.506,50 € 
k. ú. Ružinov - parc. č. 12    - záhrady             výmere 207 m²   40.816,26 € 
Pozemky spolu:                1.179 m²           232 475,22 € 
 
Spolu VŠH                   321.949,34 € 
Zaokrúhlená VŠH spolu                 322.000,00 € 
 
 
 
     Vlastník, spoločnosť PRO BIOS, spol. s r.o. neštátna poliklinika, predložil, znalcom  
Ing. Oliverom Stollárom vyhotovený, znalecký posudok 27/2018 zo dňa 07. 02. 2018 
o stanovení všeobecnej hodnoty predmetných nehnuteľností.  
 
REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY v ZP č. 27/2018 zo dňa 07. 02. 2018 
 
Jednotková hodnota pozemku v k. ú. Ružinov bola vypočítaná v hodnote 274,85 €/m². 
 
Stavby 
1. Budova ZD-Radničné námestie 7, Bratislava s. č. 2496   127.016,21 € 
2. Plot z Radničného námestia             716,58 € 
3. Plot z Mierovej ulice           1.832,53 € 
4. Plot - pletivový            2.215,23 € 
5. Vodomerná šachta           1.514,52 € 
6. Prípojka vody               211,53 € 
7. Prípojka kanalizácie           1.737,08 € 
8. Kanalizačná šachta – 4 ks             922,62 € 
9. Prípojka plynu – pôvodná             187,31 € 
10. Prípojka plynu – nová               534,08 € 
11. Prístrešok             1.852,21 € 
Stavby spolu:         138.739,90 € 
Pozemky 
1. k. ú. Ružinov - parc. č. 10/1 - zast. pl. a nádvoria o výmere 354 m²    97.296,90 € 
2. k. ú. Ružinov - parc. č. 10/2 - zast. pl. a nádvoria o výmere 148 m²   40.677,80 € 
3. k. ú. Ružinov - parc. č. 11/1 - zast. pl. a nádvoria o výmere 295 m²   81.080,75 € 
4. k. ú. Ružinov - parc. č. 11/2 - zast. pl. a nádvoria o výmere 175 m²   48.098,75 € 
5. k. ú. Ružinov - parc. č. 12    - záhrady                   o výmere 207 m²    56.893,95 € 
Pozemky spolu:                      1.179 m²  324.048,15 € 
 
Spolu VŠH                     462.788,05 € 
Zaokrúhlená VŠH spolu                   463.000,00 € 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

 
     Podľa územnoplánovacej informácie č. UP/CS 14690/2018/2/UP3 zo dňa 01. 08. 2018, 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov stanovuje 
pre územie, ktorého súčasťou sú predmetné nehnuteľnosti evidované na LV č. 5463,  
k. ú. Ružinov, nasledovné funkčné využitie územia:  
Zmiešané územia, zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti, číslo funkcie 501, 
stabilizované územie. 
Navrhované budúce využitie nehnuteľnosti pre kultúrny stánok, sobášnu sieň a reprezentačné 
výstavné priestory je možné zaradiť medzi spôsoby využitia danej funkčnej plochy prípustné 
a prípustné v obmedzenom rozsahu. 
 
Stanovisko Odboru UPRRaD, Referátu RRaD k rozsahu predpokladaných prác  
a investičných nákladov na rekonštrukciu bývalej obecnej radnice obce Prievoz  
zo dňa 23. 08. 2018. 
 
Stavba: ZD-Radničné námestie 7, ktorá je, spolu s pozemkami, evidovaná na LV č. 5463  
vo vlastníctve spoločnosti PRO BIOS spol. s r. o., neštátnej poliklinika, Ružová dolina 21, 
821 09 Bratislava. 
 
Architektonicko-technický popis nehnuteľnosti 
 
Budova pôvodnej radnice bola vybudovaná vo funkcionalistickom slohu roku 1932. V roku 
1958 sa uskutočnila prestavba budovy na zdravotnícke zariadenie (rozdelenie pôvodných 
priestorov na menšie ordinácie).  
Pôvodná projektová dokumentácia sa nezachovala. Vlastník disponuje iba projektovou 
dokumentáciou z roku 1984, v rámci ktorej bolo riešené iba nové odkanalizovanie objektu.  
Aktuálne sa budova cca od roku 2007 vôbec nevyužíva, údržba objektu bola minimálna. 
 
Dňa 16.07.2018 sa uskutočnila obhliadka predmetnej stavby. Mestská časť na základe 
objednávky č. 449/2018 zo dňa 27. 07. 2018 objednala zameranie stavby ,,Obecná radnica 
v Prievoze“ v rozsahu situácia, pôdorys, priečne rezy, pohľady a vybrané hodnotné detaily 
a prvky. Zameranie bude vyhotovené a doručené mestskej časti v prvom septembrovom 
týždni.  
 
Zhodnotenie aktuálneho stavu nehnuteľnosti: 
Objekt radnice sa nevyužíva a nie je udržiavaný. Zadná časť objektu, z pohľadu od hlavného 
vstupu do radnice, je udržiavaná, užívaná a nie sú k nej usporiadane vlastnícke práva. 
 
Pripojenie na IS: 
Vodovodná prípojka z roku 2006 - funkčná s funkčným vodomerom. 
Kanalizačná prípojka z roku 1984 - funkčná. 
Plynová prípojka z roku 2006 - funkčná. 
Elektrická prípojka vzdušná - nefunkčná, potrebné vybudovať novú. 
 
Technický stav: 
Pri obhliadke pozorované viditeľné poškodenia  stropov a stien vzniknutých: 

• pod strechou následkom poškodenia krytiny/oplechovania strechy, 
• v suteréne následkom poškodenia kanalizácie / kúrenia. 

 
Základy domu sú betónové s vodorovnou izoláciou proti vlhkosti, zvislé nosné konštrukcie  
sú murované z tehál hr. cca 55 cm, strop nad suterénom je železobetónový, schody 
železobetónové. 
Omietky, obklady, povlakové krytiny, nátery, maľby - staré, poškodené, neudržiavané. 
Vybavenie hygienických miestností staré nefunkčné, neúplné.  
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Výplne okenných, dverných otvorov a parapetov poškodené, neúplné. 
Ústredné kúrenie - radiátory sú vrátane vnútorných oceľových rozvodov,  zdroj vykurovania 
nie je, ohrievač TÚV je nefunkčný. 
Elektroinštalácia svetelná, odpojená. 
Rozvody plynu z roku 2006, plyn odpojený. 
Rozvody kanalizácie, stav z roku 1984. 
Rozvody vody, stav z roku 2006, objekt pripojený. 
Tesárske konštrukcie strechy na konci predpokladané poškodenie vplyvom poruchy strechy. 
Krytina hlavnej časti objektu plechová poškodená a nad bočnými časťami objektu škridla  
na konci životnosti.  
Klampiarske konštrukcie po životnosti, poškodené. 
  
Ďalší postup v prípade kúpy nehnuteľnosti: 
- Architektonická štúdia (viac návrhov 2-3) - výber konečnej verzie,  
- Zadefinovanie účelu stavby (napr. sobášna sieň, výstavné priestory, komorné koncerty,    
kancelárie...),  
- Odborný posudok /odbor Stavebníctvo/ odvetvie Pozemné stavby – Poruchy stavieb. 
- Statický posudok stavby  (so zohľadnením porúch stavieb). 
- Projektová dokumentácia (búracie práce, architektúra, statika, zdravotechnika, ústredné 
    kúrenie, elektroinštalácia, vetranie, požiarna ochrana, sadové úpravy). 
 
Upozornenie: Ďalší postup závisí od skutočnosti, či stavba je alebo nie je vyhlásená  
za kultúrnu pamiatku . V súčasnosti sú iba  Nástenné reliéfy Národnou kultúrnou pamiatkou.  
V zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu § 15 ods. (2) Krajský 
pamiatkový úrad alebo pamiatkový úrad vypracuje podklady na vyhlásenie veci za kultúrnu 
pamiatku z vlastného podnetu alebo na podnet právnickej alebo fyzickej osoby, 
v odôvodnených prípadoch v spolupráci s vedeckými pracoviskami Slovenskej akadémie vied 
a ďalšími odbornými a vedeckými inštitúciami.  
V zmysle § 35 ods. (7) zákona o ochrane pamiatkového fondu, o nevyhnutnosti vykonať 
pamiatkový výskum rozhoduje krajský pamiatkový úrad na podnet stavebného úradu, 
pamiatkového úradu, z vlastného podnetu, na základe žiadosti vlastníka alebo správcu.  
Uvedené môže mať vplyv na ďalší postup a odhadovanú cenu rekonštrukcie. 
 
Rozsah stavebných úprav: 
Presný rozsah určí realizačný projekt pre stavebné povolenie so zohľadnením záverov 
odborných posudkov.  
 
Predpokladaný rozsah / upresnenie na základe odborných posudkov : 

• základové konštrukcie objektu /možné poškodenie základového podložia vplyvom 
poruchy kanalizačného potrubia v suteréne 

• izolácia  proti zemnej vlhkosti a vode, oddrenážovanie objektu (rozsah na základe 
funkčnosti izolácie) 

• výmena rozvodov ZTI komplet 
• výmena drevenej nosnej konštrukcie strechy – rozsah na základe odborného posúdenia 
• výmena strešnej krytiny a klampiarskych konštrukcií strechy 
• rekonštrukcia stropu pod strešnou konštrukciou nad I.NP 
• oprava muriva v mieste poškodenia /vplyvom zatekania z poškodenej strechy v I.NP 

a kanalizácie v I.PP/,  ďalej na základe dispozičných zmien previesť búracie práce 
a domurovať nové nosné steny a priečky podľa novej dispozície 

• omietky, povrchy podláh, nátery – kompletné odstránenie a zrealizovanie nových  
• výplne otvorov vybúrať a vymeniť za nové výplne okenných a dverných otvorov 

vrátane zárubní a parapetov 
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Upozornenie:  
V prípade zmeny účelu využitia bude potrebné preukázať uspokojenie potrieb statickej 
dopravy, to by malo byť preukázané na vlastnom pozemku. Môže byť problémom  
pri povoľovaní zo strany Krajského dopravného inšpektorátu.  
 
Obstaranie stavby 400.000,00 €. 
 
Odhadované investičné náklady: 
 
Odhadované investičné náklady na posudky a spracovanie projektovej dokumentácie  
- cca 40 000,00 €. 
 
Investičné náklady na rekonštrukciu nie je možné v tejto chvíli presne odhadnúť, nakoľko 
bude nutné zohľadniť závery odborných posudkov a na ich základe vypracovať realizačný 
projekt. Predpokladáme, že investičné náklady v predpokladanom rozsahu stavebných úprav 
sa môžu pohybovať v sume cca 1mil. - 1,2 mil €.   
 
K cene bude nutné ďalej prirátať investíciu do vybavenia stavby (nábytok, osvetlenie, 
ozvučenie atď.), ktorú dnes rovnako nie je možné odhadnúť, nakoľko ani nie je presne známy 
budúci účel využitia objektu. 
Opis ďalšieho postupu v prípade, ak by sa stal objekt národnou kultúrnou pamiatkou: 
 
Obnova NKP je podľa zákona o ochrane pamiatkového fondu, § 32 ods.1 každý zásah  
do pamiatky, t.j. pod pojem obnova sa zahŕňajú aj činnosti, ktoré sa inak nazývajú údržba 
alebo oprava – teda aj nová maľba interiéru alebo náter fasád, výmena okien, dverí, oprava 
omietok, realizácia novej elektroinštalácie atď.).   
 
Pred začatím obnovy je vlastník kultúrnej pamiatky povinný Krajskému pamiatkovému úradu 
(KPÚ) predložiť: 
 
- žiadosť o rozhodnutie k zámeru obnovy, ktorá musí obsahovať: 

• Identifikačné údaje o kultúrnej pamiatke. 
• Majetkovoprávne údaje o kultúrnej pamiatke. 
• Plánované budúce využitie kultúrnej pamiatky (s ohľadom na jej kapacitu a hodnoty). 
• Uvedenie predpokladaných zmien kultúrnej pamiatky. 

 
 
  kroky KPÚ                                                                           kroky VLASTNÍKA  
 

 
1.a)   
 

Ak vlastník súhlasí s rozhodnutím, môže dať 
vypracovať prípravnú a projektovú 
dokumentáciu 

 
1.b) 
 

Ak vlastník nesúhlasí, postupuje podľa 
poučenia v rozhodnutí 

1. v rozhodnutí o zámere určí podmienky  
    vykonania obnovy, kde uvedie: 
- prípustnosť predpokladaných prác z hľadiska  
  záujmov chránených zákonom, 
- podmienky, za ktorých možno tieto práce  
  pripravovať a vykonávať tak, aby sa kultúrna  
  pamiatka neohrozila, nepoškodila, al. nezničila, 
- či je možné pripravovať túto obnovu iba na  
  základe osobitných výskumov a inej prípravnej a  
  projektovej dokumentácie 

1.c) 
Zohľadní pri svojom zámere podmienky 
určené KPÚ a môže dať vypracovať 
prípravnú a projektovú dokumentáciu 



 10 

 
2. 
 

  
Zadá spracovanie výskumov a prípravnej 
a projektovej dokumentácie oprávneným 
osobám. 
 

 
2. KPÚ vydá osobitné záväzné stanovisko o  
    každej prípravnej, projektovej a výskumnej  
    dokumentácii. 
    Projektovú dokumentáciu a každú jej zmenu  
    v priebehu spracovania je vlastník povinný  
    prerokovať s KPÚ.  
 

3. 

 
spracovaný výskum a/alebo každú prípravnú 
a PD predloží vlastník na vydanie záväzného 
stanoviska KPÚ. 
 

4. 
Na základe rozhodnutia stavebného úradu 
o projekte, vlastník môže začať realizovať 
obnovu. 

 
3. Na základe záväzného stanoviska KPÚ: 
    rozhoduje stavebný úrad vo všetkých druhoch       
    ďalšieho konania (stavebné, územné,  
    kolaudačné, o zmene stavby, o jej odstránení... 
 5. 

 
Ak vlastník nesúhlasí s rozhodnutím, 
postupuje podľa poučenia v rozhodnutí. 
 

 
4. V priebehu obnovy vykonáva KPÚ štátny  
    pamiatkový dohľad 
 

6. 

 
Proti rozhodnutiu o zastavení prác sa 
vlastník môže odvolať, ale odvolanie nemá 
odkladný účinok, zastavenie prác sa musí 
vykonať. 
 

 
POZNÁMKA: 
Podmienky sa týkajú celej nehnuteľnosti vrátane dispozičného riešenia, povrchov stien, klenieb, stropov 
a podláh, umelecko-remeselných výrobkov a výtvarných prvkov, strešnej krytiny, krovovej konštrukcie 
atď. - podľa  individuálnych pamiatkových hodnôt kultúrnej pamiatky. O tom, ktoré súčasti a prvky 
objektu prípadne nie sú predmetom pamiatkovej ochrany, rozhoduje KPÚ. 
 

 
 
Reštaurovanie: 
 
 Nakoľko exteriérové nástenné reliéfy sú Národnou kultúrnou pamiatkou (NKP), môže 
vzniknúť potreba ich reštaurovania a to je osobitný druh obnovy. O tom, či pôjde 
o reštaurátorskú obnovu rozhoduje KPÚ. Reštaurátorský výskum, reštaurátorskú 
dokumentáciu a reštaurovanie môže vykonávať len fyzická osoba, ktorá má osobnú 
spôsobilosť podľa zákona č. 200/1994 Z.z. § 5 ods. 2 písm. a) – d) o Komore reštaurátorov 
(www.restauro.sk).  
 
 Reštaurovanie môže vlastník pripravovať iba na základe predchádzajúceho 
rozhodnutia KPÚ o zámere reštaurovania, v ktorom sú udané údaje o kultúrnej pamiatke, 
údaje o vlastníkovi, vymedzenie reštaurátorského zásahu a odôvodnenie reštaurátorského 
zásahu. S reštaurovaním musí súhlasiť aj autor diela. 
 
Kto môže spracovávať projektovú dokumentáciu (PD) 
 
 Projektovú dokumentáciu obnovy a projektovú dokumentáciu úprav nehnuteľnosti  
v pamiatkovom území môže spracovať len fyzická osoba autorizovaná podľa osobitného 
predpisu (§32 zákona o ochrane pamiatkového fondu) . Fyzická osoba musí byť autorizovaná 
podľa Zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch  
a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z.z. 
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 Akýkoľvek stupeň projektovej dokumentácie pre obnovu kultúrnej pamiatky môže 
podľa zákona o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch vykonávať len architekt 
s oprávnením na vykonávanie odborných činností vo výstavbe v kategórii pozemných stavieb.  
 Dokumentáciu k reštaurovaniu, t.j. Návrh na reštaurovanie a Dokumentáciu 
vykonaných reštaurátorských prác spracováva odborne spôsobilý reštaurátor, člen Komory 
reštaurátorov s príslušnou špecializáciou reštaurovania.  
 Ďalšie podrobnosti o vykonávaní reštaurátorských prác a reštaurátorskej dokumentácii 
ustanovuje vykonávacia vyhláška MK SR č. 16/2003 Z.z. k pamiatkovému zákonu. 
 Charakter a obsah dokumentácie sa okrem toho musí riadiť Metodickými podkladmi 
k štruktúre a kritériám reštaurátorskej dokumentácie, ktoré prostredníctvom Komory 
reštaurátorov obdržia všetci jej členovia. 
 
 
     Materiál bol prorokovaný dňa 28. 08. 2018 v Porade starostu, ktorá súhlasí s kúpou 
nehnuteľností v katastrálnom území Ružinov, a to stavby so súpisným číslom 2496 
na parc. č. 10/2 a 11/1 a pozemkov registra „C“ KN parc. č. 10/1, 10/2, 11/1, 11/2 a 12, 
evidovaných na LV č. 5463 vo vlastníctve spoločnosti PRO BIOS spol. s r.o.  
neštátnej polikliniky, Ružová dolina 21, 821 09 Bratislava, IČO: 31 392 946, za kúpnu  
cenu 400.000,00 €, ktorá bola predložená vlastníkom nehnuteľností, do vlastníctva mestskej 
časti Bratislava-Ružinov a zároveň vzala na vedomie toho času prebiehajúce konanie 
16C/10/2014, predmetom ktorého je určenie existencie nájmu manželov Anny Šubínovej  
a Alojza Šubína, bytom Radničné námestie č. 7, Bratislava, ktorí obývajú časť budovy  
so súpisným číslom 2496 na parc. č. 10/2, kat. úz. Ružinov a uložila predložiť materiál  
na rokovanie KMZ, Miestnej rade a dňa 25. 09. 2018 Miestnemu a zastupiteľstvu.  
 
 
     Miestna rada mestskej časti Bratislava-Ružinov dňa 11. 09. 2018 prerokovala predmetný 
materiál, vzala ho na vedomie, požiadala Ing. Ignáca Olexíka, PhD., prednostu MÚ, predložiť 
materiál so stanoviskami komisii miestneho zastupiteľstva na rokovanie miestnemu 
zastupiteľstvu dňa 25. 09. 2018 a odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť kúpu 
predmetných nehnuteľností v katastrálnom území Ružinov, ktoré sú evidované na LV č. 5463 
vo vlastníctve spoločnosti PRO BIOS spol. s r.o. neštátnej polikliniky, Ružová dolina 21,  
821 09 Bratislava, IČO: 31 392 946, za kúpnu cenu 400.000,00 €, do vlastníctva mestskej 
časti Bratislava-Ružinov, a to aj so skutočnosťou prebiehajúceho súdneho konania 
16C/10/2014, predmetom ktorého je určenie existencie nájmu manželov Anny Šubínovej  
a Alojza Šubína, bytom Radničné námestie č. 7, Bratislava, ktorí obývajú časť budovy  
so súpisným číslom 2496 na parc. č. 10/2, kat. úz. Ružinov.  
 
     Komisia dopravy miestneho zastupiteľstva dňa 10. 09. 20108 prerokovala predmetný 
materiál, ktorý vzala na vedomie.  
 
     V zmysle úlohy uloženej v Porade starostu dňa 28. 08. 2018 bol zaslaný predmetný 
materiál na prerokovanie všetkým komisiám MZ, ktoré budú zasadať po zbere materiálu  
do MZ. 
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Prílohy 
 
1. List spoločnosti PRO BIOS spol. s r.o. zn.: A181015/2018/GRS zo dňa 15. 06. 2018. 
2. Kópia katastrálnej mapy číslo zákazky: K1-17531/2017 zo dňa 05. 09. 2017. 
3. Uznesenie č. 465/XXVII/2017 zo dňa 18. 05. 2017. 
4. Uznesenie č. 626/XXXVIII/2018 zo dňa 26. 06. 2018. 
5. LV č. 5463 zo dňa 30. 08. 2018.  
6. Výňatok zo Znaleckého posudku č. 179/2017 zo dňa 30. 10. 2017.  
7. Výňatok zo Znaleckého posudku č. 27/2018 zo dňa 07. 02. 2018.  
8. Listina z roku 1932 - Povolanie členov obecného zastupiteľstva zboru obce Prievoz  

k mimoriadnemu zasadnutiu valného zhromaždenia na 20. augusta 1932 do poradnej  
siene obecnej radnice. 

9. Územnoplánovacia informácia a súborné stanovisko č. UP/CS14690/2018/2/UP3  
zo dňa 01. 08. 20108. 

10. Stanovisko Odboru ÚPRRaD a Referátu RRaD zo dňa 23. 08. 2018.  
11. Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 8750/B,  

PRO BIOS spol. s r.o. neštátna poliklinika, Ružová dolina 21, 821 09 Bratislava,  
IČO: 31 392 946.  
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