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v KFP�aI d�a 27.1.2014 

Bratislava, január 2014 



N á v r h    u z n e s e n i a 

Miestne zastupite�stvo 
M� Bratislava – Ružinov 
po prerokovaní materiálu 

A.       s ch v a � u j e 

v zmysle zákona �. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov prevod 
spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku parcela �íslo 11233/1, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 365 m2, parcela �íslo 11233/2, druh pozemku zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 356 m2, parcela �íslo 11233/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 365 m2, bytovým domom Trnavská cesta 12,14,16 súpisné �íslo 154 v Bratislave, 
katastrálne územie Nivy, obec Bratislava – m.�. Ružinov, okres Bratislava II pre nadobúdate�a,  

1. Magdaléna Kobzová, Trnavská cesta 16, Bratislava   podiel ½ 
2. Tomáš Kobza, Trnavská cesta 16, Bratislava    podiel ¼ 
3. Stanislava Kobzová, Trnavská 16, Bratislava   podiel ¼ 

vlastníka bytu �. 20, 4.poschodie vo vchode Trnavská cesta �íslo 16, ktorý nenadobudol byt do 
vlastníctva z vlastníctva obce (tretia osoba) v bytovom dome Trnavská cesta 12, 14, 16 súpisné �íslo 
154 v Bratislave 

- prislúchajúceho k bytu �. 20, 4.posch. vo vchode Trnavská cesta �. 16,  
ktorého ve�kos� je  8258 / 698310

- prislúchajúceho k bytu �. 20, 4.posch. vo vchode Trnavská cesta �. 16, na nebytovom priestore, 
ktorý vznikol na základe rozhodnutia o zmene užívania stavby zo spolo�ných zariadení domu 
�. 12-902, 

ktorého ve�kos� je  8258 / 458792  z  3878 / 698310

za cenu ur�enú znaleckým posudkom vo výške 177,93 €/m2, t.j. spolu vo výške 2304,19 €.

B.        u k l a d á 

Mgr. Zuzane Maturkani�ovej, prednostke,
zabezpe�i� uzatvorenie zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku prislúchajúceho 
k bytu 

    
  T: do 30.06.2014 



Dôvodová správa: 

V súlade so zákonom 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 neskorších požiadal vlastník bytu 
o prevod spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku bytovým domom Trnavská cesta 
12,14,16 súpisné �íslo 154 v Bratislave (pôvodne bytový dom vo vlastníctve obce), katastrálne územie 
Nivy, obec Bratislava – m.�. Ružinov, okres Bratislava II, prislúchajúceho k bytu �. 20, 4.poschodie 
vo vchode Trnavská cesta �íslo 16 pre vlastníka bytu, ktorý nenadobudol byt do vlastníctva 
z vlastníctva obce (tretia osoba) v bytovom dome: 

Trnavská cesta 12, 14, 16 súpisné �íslo 154 v Bratislave 

spoluvlastnícky podiel na zastavanom pozemku 
- parcela �íslo 11233/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 365 m2, k.ú. 

Nivy 
- parcela �íslo 11233/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 356 m2, k.ú. 

Nivy 
- parcela �íslo 11233/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 365 m2, k.ú. 

Nivy 
- prislúchajúceho k bytu �. 20, 4.posch. vo vchode Trnavská cesta �. 16,  

ktorého ve�kos� je  8258 / 698310
- prislúchajúceho k bytu �. 20, 4.posch. vo vchode Trnavská cesta �. 16, na nebytovom priestore, 

ktorý vznikol na základe rozhodnutia o zmene užívania stavby zo spolo�ných zariadení domu 
�. 12-902, 

ktorého ve�kos� je  8258 / 458792  z  3878 / 698310

za cenu minimálne ur�enú znaleckým posudkom �. 41/2013 pre vlastníka bytu �. 20, 4.p. Trnavská 
cesta �. 16, Magdaléna Kobzová, Trnavská cesta 16, Bratislava, Tomáš Kobza, Trnavská cesta 16, 
Bratislava, Stanislava Kobzová, Trnavská 16, Bratislava
177,93 €/m

2  pre tretie osoby (cena ur�ená znaleckým posudkom), t.j. minimálne 2.304,19 €. 

Cena spoluvlastníckeho podielu na pozemku parcela �íslo 11233/1, 11233/2, 11233/3, k.ú. Nivy, 
pre tretie osoby je ur�ená znaleckým posudkom �. 41/2013 vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty 
pozemkov parc.�. 11233/1, 11233/2, 11233/3, k.ú. Nivy, obec Bratislava – m.�. Ružinov, okres 
Bratislava II (Trnavská cesta 12,14,16) zo d�a 22.7.2013, vypracovaným znaleckou organizáciou 
ÚEOS Komercia, a.s., Ružová dolina 27, 824 69 Bratislava pre odbor stavebníctvo a odvetvie odhad 
hodnoty nehnute�ností, eviden�né �íslo znaleckej organizácie 900197. 

Predmetný spoluvlastnícky podiel na zastavanom pozemku je vo vlastníctve hl. m. SR Bratislavy, 
zapísaný v katastri nehnute�ností na liste vlastníctva �. 1269 a je zverený do správy mestskej �asti 
Bratislava – Ružinov. 























STANOVISKO 

K bodu:“ Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku parcela �íslo 

11233/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 365 m2, parcela �íslo 11233/2, 

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 356 m2, parcela �íslo 11233/3, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 365 m2, bytovým domom Trnavská cesta 12, 

14, 16 súpisné �íslo 154 v Bratislave, katastrálne územie Nivy, obec Bratislava – m. �. 

Ružinov, okres Bratislava II v zmysle zákona �. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a 

nebytových priestorov.“ 

Predkladate�: Mgr. Henrieta Valková, ved. odb. soc. vecí a a Silvia Val�eková, ref.náj.bytov 

zo zasadnutia Komisie finan�nej, podnikate�ských �inností a informatizácie(KFP�aI) 
mestskej �asti Bratislava - Ružinov zo d�a 27. 01.  2014 

KFP�aI prerokovala a 

1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na 

zastavanom pozemku parcela �íslo 11233/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o 

výmere 365 m2, parcela �íslo 11233/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 

356 m2, parcela �íslo 11233/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 365 m2, 

bytovým domom Trnavská cesta 12, 14, 16 súpisné �íslo 154 v Bratislave, katastrálne územie 

Nivy, obec Bratislava – m. �. Ružinov, okres Bratislava II v zmysle zákona �. 182/1993 Z. z. 

o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.“

2/ odporú�a MZ návrh schváli�

                                                                        Ing. Gunter Furin, v.r. 
                                   predseda KFP�aI 

Zapísala:  
Emilie Sihelníková, tajomní�ka KFP�aI 


