
    
 

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-RUŽINOV 
 

 
 
Materiál na rokovanie  
Miestneho zastupiteľstva   
dňa 17. 09. 2013   
 
 

N á v r h    
 
na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov pod garážami, parc.č.                
15096/ 26, 15096/ 68, 15096/ 69, k. ú. Trnávka, vo vlastníctve hl m. SR Bratislavy, zverených  
do správy MČ Bratislava – Ružinov, do vlastníctva manželov Ing. Zbyhněv Stebel 
a PharmDr. Jana Steblová  
 
 
 
Predkladateľ:                                                                                 Materiál obsahuje:                                           
Mgr. Zuzana M a t u r k a n i č o v á ,v. r.                                     1. Návrh uznesenia                                        
prednostka                                                                                      2. Dôvodovú správu    

         3. Prílohy  
Zodpovední:                  
Ing. Vladimír S l o b o d a ,v. r.                                                                       
zástupca starostu                                                                                                                                                 
                                                                                              
JUDr. Eva P o p r e n d o v á ,v. r. 
dočasne poverená výkonom funkcie vedúceho  
odboru právneho a správy majetku 
 
JUDr. Alica K u č e r o v á ,v. r. 
ved. ref. správy nehn. majetku 
 
Spracovateľ: 
Ing. Gabriela K u b r a n o v á, v. r. 
ref. správy nehn.majetku 
 
 
Prerokované v komisii územného plánovania, životného prostredia a dopravy 
 
Prerokované v komisii finančnej, podnikateľských činností  
a informatizácie   
 
 

Bratislava,  september 2013 
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Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo  MČ Bratislava – Ružinov 
po prerokovaní materiálu 
 
 
 
                                                        s ch v a ľ u j e  
 
 
predaj nehnuteľností – pozemkov pod garážami v lokalite Slovinská ulica  -  Na úvrati ,      
k. ú. Trnávka , v súlade s ustanovením § 9a ods.8 písm. b) zákona č.138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, vo vlastníctve hl. m. SR Bratislavy, evidovaných v KN    
na LV č.1: 
 
 
 
• parc.č.15096/26 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m²  

• parc.č.15096/68 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² 

• parc.č.15096/69 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² 

 
 

do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  : Ing. Zbyhněv Stebel  a PharmDr. Jana 
Steblová, obaja bytom Klemensova 7, 811 09 Bratislava, za účelom majetkovoprávneho 
usporiadania stavieb – garáží, umiestnených na predmetných pozemkoch, evidovaných  v KN 
na LV č.4795,1708,1083. 
 
 
 
 
 
                                            za kúpnu  cenu 167,30 € /m² 
                                                   podľa ZP č.20/2013 
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Dôvodová správa  
 

Predmet : Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov pod garážami, 
parc. č. 15096/ 26, 15096/ 68, 15096/ 69, k. ú. Trnávka, vo vlastníctve hl m. SR Bratislavy, 
zverených do správy MČ Bratislava – Ružinov, do vlastníctva manželov Ing. Zbyhněv Stebel 
a PharmDr. Jana Steblová  
 
Listom zo dňa 14.11.2011 požiadali  manželia Ing. Zbyhněv Stebel a  PharmDr. Jana Steblová   
o odkúpenie pozemkov pod garážami, parc.č.15096/ 26,68,69 na Slovinskej ulici - Na úvrati 
k. ú. Trnávka. 
Svoju žiadosť o odkúpenie pozemkov zdôvodnili tým, že sú vlastníkmi pozemku 
parc.č.15096/71 a stavby - lekárne, umiestnenej na predmetnom pozemku. Lekáreň je v tesnej 
blízkosti vedľa zdravotného strediska na Bulharskej ulici č.3 a odkúpením pozemkov, ktoré sa 
nachádzajú neďaleko lekárne, by chceli vyriešiť parkovanie hlavne pre vozidlá pacientov 
a personál zdravotného zariadenia. 
 
Mestská časť Bratislava – Ružinov v r. 2010 odpredala na Slovinskej ulici vlastníkom garáží 
7 pozemkov, podľa § 9a ods.8 písm. b) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení 
neskorších predpisov- parc.č.15096/27, 29, 32, 140, 65, 66, 67,z toho : 
4 pozemky parc.č..15096/29,65,66,67, odkúpili  do vlastníctva manželia Stebeloví.  
V danej lokalite zostalo ešte 9 nepredaných pozemkov vo vlastníctve hl. m. SR Bratislavy, 
v správe  Mestskej časti Bratislava – Ružinov, na ktorých sa nachádzajú stavby garáže.   
 
Manželia Stebeloví, ako vlastníci garáží súpisné číslo 17366, 4464, 5254, situovaných            
na pozemkoch pac.č.15096/26,68,69, k. ú. Trnávka, požiadali o odkúpenie pozemkov               
pod uvedenými garážami.  
 
Mestská časť Bratislava – Ružinov listom zo dňa 11.1.2012 reagovala na ich žiadosť listom, 
ktorým im oznámila, že dňa 8.11.2011 bola v Miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava – 
Ružinov schválená „Koncepcia prenájmu a predaja pozemkov pod garážami v katastrálnom 
území Nivy, Ružinov a Trnávka, zverených do správy MČ Bratislava – Ružinov“, v zmysle 
ktorej nie je možné odkúpiť pozemky pod garážami do ich vlastníctva. 
 
Na základe tohto oznámenia Ing. Stebel s manželkou požiadali o výnimku z  „Koncepcie 
prenájmu a  predaja pozemkov pod garážami v katastrálnom území Nivy, Ružinov a Trnávka, 
zverených do správy MČ Bratislava – Ružinov “s odôvodnením, že sú vlastníkmi 4 pozemkov 
v uvedenej lokalite a zároveň požiadali o odkúpenie ďalších  pozemkov  v kat. uz. Trnávka:  
 
1. parc.č. 15096/26  -  na pozemku je umiestnená garáž  s. č. 17366,  zapísaná na LV 4795 
2. parc.č. 15096/68 -   na pozemku je umiestnená garáž s. č.  4464,    zapísaná na LV 1708 
3. parc.č. 15096/69 -   na pozemku je umiestnená garáž s. č.  5254,    zapísaná na LV 1083 
 
Manželia Stebeloví v roku 2010 odkúpili garáže a pozemky za účelom garážovania svojich 
vozidiel, ale neskôr zistili, že je nutné riešiť parkovanie vozidiel pacientov, ktorí navštevujú 
lekáreň a tiež zdravotné stredisko, nachádzajúce sa vedľa lekárne.  
Nakoľko plánujú zmodernizovať a rozšíriť zdravotnícke zariadenie o ďalšie ambulancie a  
v danej lokalite je nepriaznivá situácia v parkovaní vozidiel, odkúpením ďalších pozemkov 
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pod garážami by chceli vyriešiť parkovanie pre vozidlá pacientov a personál lekárne a 
zdravotného strediska, vybudovaním neprekrytého uzamknutého parkoviska. 
 
Žiadatelia mali záujem aj o odkúpenie pozemkov pod garážami  parc.č.15096/63, 64,70, k. ú. 
Trnávka, ale nakoľko garáže umiestnené na pozemkoch par.č.15096/63,70 nie sú evidované 
v katastri nehnuteľnosti na liste vlastníctva a garáž situovaná na pozemku parc.č.15096/64   
nie je vo vlastníctve žiadateľov (LV 4925), nie je možné odpredať pozemky pod uvedenými 
garážami  do vlastníctva manželov Ing. Z. Stebel a PharmDr. J. Steblová.  
 
V zmysle zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí, podľa  §9a ods.8 písm. b) možno 
odpredať pozemky zastavané stavbou len vo vlastníctve nadobúdateľa. V zmysle 
citovaného zákona pokiaľ  žiadateľ- lia (nadobúdateľ - lia pozemkov) o kúpu pozemkov na 
ktorých sa nachádzajú stavby – garáže, nebudú mať v katastri nehnuteľností založené listy 
vlastníctva na stavby – garáže, umiestnené na vyššie uvedených pozemkoch, nie je možné 
odpredať žiadateľom pozemky pod garážami podľa § 9a ods .8 písm. b) zákona 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.   
 
Podľa územnoplánovacej informácie zo dňa 13.5.2013 k prevodu pozemkov 
parc.č.15096/26, 68, 69, k. ú. Trnávka, sú dané parcely súčasťou územia určeného pre funkciu 
č.101 - viacpodlažná  zástavba obytného územia.  
Z hľadiska územného plánu je možný odpredaj pozemkov parc.č.15096/26,68,69                   
do vlastníctva žiadateľov. Referát životného prostredia a referát RR z hľadiska dopravy nemá 
námietky k odpredaju pozemkov  do vlastníctva manželov Ing. Z. Stebela a PharmDr. J. 
Steblovej.  
 
Podľa Uznesenia č.293/XVII/2013 zo dňa 01.03.2013, ktorým bola schválená štúdia 
parkovania v Mestskej časti Bratislava – Ružinov, bol v lokalite Slovinská – Na úvrati 
schválený návrh nezaoberať sa výstavbou hromadných garáží.  
 
Obvodný pozemkový úrad ohľadom uplatnených reštitučných nárokov v predmetnej veci 
oznámil mestskej časti, že v zmysle zákona č.229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov ako 
aj zákona č. 503/2003 Z. z. nebol na pozemkovoknižné parcely 15091/1, 22175, 15096/6,       
uplatnený reštitučný nárok oprávnenou osobou.  Na PK parcelu č.15092/1  bol uplatnený 
reštitučný nárok, pričom na vyrovnanie reštitučného nároku bolo vydané rozhodnutie 
č.1031/92/PÚ – Tr, právoplatné dňa 16.5.1994, ktorým boli oprávnené osoby odkázané na 
náhradu. 
 
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. b)  Zákona č.138/1991 Zb., sa vyššie uvedené ustanovenia nepoužijú 
pri pozemkoch zastavaných stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, 
ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok  so stavbou. 
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Materiál bol predložený do OP p. starostu dňa 26.3.2013, ktorá súhlasila s predloženým 
materiálom a odporučila schváliť odpredaj pozemkov pod garážami, parc.č.15096/26,68,69, 
k. ú. Trnávka do vlastníctva žiadateľov a predložiť materiál na rokovanie do KÚPŽP a D 
a KFPČ a I..       
Materiál  bol prerokovaný  v komisii územného plánovania, ŽP a dopravy dňa 24.4.2013, 
ktorá materiál prerokovala a neodporučila odpredaj predmetných pozemkov . 
 
Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie dňa 27.8.2013 prerokovala  
návrh na prevod pozemkov pod garážami na Slovinskej ulici – Na úvrati  do vlastníctva 
žiadateľov dňa  a odporučila MZ návrh schváliť. 
 
Materiál bol dňa 03.09.2013 prerokovaný v MR , ktorá materiál prerokovala a odporúča MZ 
schváliť predaj nehnuteľností – pozemkov pod garážami,parc.č.15096/26,68,69,k .ú. Trnávka 
do vlastníctva manželov Ing. Z. Stebel a PharmDr. J. Steblová. 
 
Materiál bol opätovne prerokovaný v KÚPŽP a D dňa 4.9.2013, komisia prehodnotila svoje 
stanovisko zo dňa 24.4.2013 a súhlasí s predloženým  návrhom a odporúča zvýšiť kúpnu cenu 
na minimálne 200 €/m² . 
 
Na ocenenie nehnuteľností – pozemkov, parc.č.15096/26, 68, 69, k. ú. Trnávka, bol dňa 
13.4.2013 vypracovaný znalecký posudok č.20/2013 znalcom Ing. Janou Bendžalovou PhD, 
pričom všeobecná hodnota pozemkov bola stanovená metódou polohovej difereciácie            
vo výške 167,30 € /m² . (Spolu 58 m² v hodnote  9 703,40 € ) 
 

Primátor hl. m. SR Bratislavy listom č. MAGS  SNM - 47434/2013 – 2/310467 zo dňa 
06.06.21013 udelil podľa čl.80 ods.5 Štatútu hl. m. SR Bratislavy predchádzajúci súhlas             
č.02 01 0042 13 k odpredaju pozemkov registra „C“ v katastrálnom území Trnávka : 

- parc.č.15096/26- zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m² 
- parc.č.15096/68- zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² 
- parc.č.15096/69- zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² 

 
za cenu najmenej vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej v znaleckom posudku 
č.20/2013 zo dňa 13.4.2013, nie však nižšiu ako 167,30 €/ m², do vlastníctva majiteľov 
stavieb- garáží s. č. 17366, 4464, 5254 , nachádzajúcich sa na predmetných pozemkoch.  
Tento súhlas platí 12 mesiacov odo dňa podpisu. 
 
Prílohy: 
1   Snímka z KM s vyznačením aktuálneho stavu pozemkov  
2.  Žiadosť o odkúpenie pozemkov zo dňa 14.11.2011 a 29.10.2012 
3.  Listy vlastníctva na stavby – garáže,  č.4795, č.1708, č.1083 
4.  Územnoplánovacia informácia zo dňa 13.5.2013, stanovisko referátu ŽP zo dňa 23.5.2013 
5.  Fotodokumentácia  
6.  Stanovisko OPU Bratislava 
7.  Výpis z LV č.1 – čiastočný výpis 
8.  Uznesenie č.115/VII/2011 zo dňa 8.11.2011, Uznesenie č.293/XVII/2013 zo dňa 1.3.2013 
9.  Výpis zo ZP č.20/2013 zo dňa 13.4.2013 – čiastočný výpis 
10. Predchádzajúci súhlas primátora k prevodu nehnuteľností č.02 01 0042 13 zo dňa              
06.06.2013 
11. Stanovisko KFPČ a I, stanovisko KÚPŽP a D zo dňa 24.4.2013  a 4.9.2013 
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STANOVISKO

Komisie rize-mn6ho plinovania, iivotn6ho prostredia a dopravy k materiilu
', 

Ziadost' o odkripenie pozemkov pod gar6tam\ p""..t.
1s096126'63,64,6869,70 k.ri. Trndvka vo vrasinictve hl. mesta sR Bratislaly,
zverenfch do sprdvy Mi B^ratisrava - Ruzinov, do vlastnictva manzerov rng.

Zbyhn6va Stebela a pharm. Jany Steblovej,..

59rt,ju rizemndho pldnovania, Zivotndho prostredia a dopravy na svojom zasadnuti dia
24.4.201 3 prijala nasledovnd stanovisko:

A) berie predkladany materi6l na vedomie,
B) neodporrida odpredaj pozemkov.

Miestne zastupitelistvo mestskej dasti Bratislava _ RuZinov
Komisia fzemndho pliinovania, Zivotndho prostredia a dopraly

V Bratislave dha 24.4.2013

Mgr. Boris Cehl6rik v.r.
predseda komisie

Zapisala: Mgr. A Sz6keov6
tajomnfdka



STANOVISKO

fj:l:"'.).1^::1 * yT:{p".?".-kov pod gar.6iarni, parc.d,.U0e6/26. 68. 6e. k. it.
H_,^::^r9Tj:lI. lt -;l\ B'_"israry, zverenlch ao .p.ffi
do vlastnicWa manZelov Ins. Zbyhndva Stebela a pharm.Jany Steblovei.,.
Predkladatel,: Ing. GabrielaKu bran o;4."f. ,pr6ry *lfit.tk,

zo zasadnutia Komisie finaninei, podnikatePsrrych iinnosti a informatizricie(Kr,pial)
mestskej iasti Bratislava _ RuZinov zo dira 27.0g . 2013

KFaPe prerokovala a

l/ berie na vedomie predloZenlf materi6l: ,,N ri v r h
parc.d.15026/26. 68. 69. k. [. Trnrivka vo vlastnictve
spriivy MC Bratislava - RuZinov, do vlastnictva
a Pharm.Jany Steblovej,.,

2/ odporriia MZ nfvrh schv6lit'

Zapisala:
Emilie Sihelnfkovri
tajomnidka KFPCaI

na prevod pozemkov pod garriZami,
hl m. SR Bratislavy, zverenllch do
manZelov Ins. Zbyhndva Stebela

Ing. Gunter Furin, v. r.
predseda KFPCaI



STANOVISKO

Komisie rizemn6ho pLinovania, iivotn6ho prostredia a dopravy k materidlu ,,N d v r h na
p."oq9 . vlastnickeho prfva nehnutel'nosti - pozemkov pod garii,ami,
parc.E. 15096126, 15096/68, 15096/ 69, k ri. Trnr{vka, vo vlastnictve hl m. SR B-ratislary,
zverenfch do sprfly Mt Bratislava - Ruzinov, do vlastnictva manzelov : rng. Zbyhn6v
Stebel a PharmDr. Jana Steblovr{ .'.

Kgryisia rizemndho pl6novania, Zivotn6ho prostredia a dopravy na svojom zasadnutf diia
4.9.2013 prijala nasledovnd stanovisko:

A) srihlasi s predloZen;y'm niivrhom,
B) odpor0da zvf5it' kripnu cenu na min. 200 €/ mz.

Miestne zastupitel'stvo mestskej dasti Bratislava - RuZinov
Komisia rizemndho pkinovani4 Zivotn6ho prostredia a dopravy

V Bratislave dna 4.9.2013

Mgr. Boris Cehl6rik v.r.
predseda komisie

Zapisala: Mgr. A Szdkeov6
tajomnidka
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