
 
 

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI  BRATISLAVA – RUŽINOV 

 
Materiál na rokovanie 

Miestneho zastupiteľstva  

MČ Bratislava - Ružinov 

dňa 15.12.2015 

 

 

Návrh 

 

 

 

na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností ,  katastrálne územie Trnávka: 

pozemku registra „C“ , lokalita Nerudovej ul.: 

- parc. č. 14951/2,  zastavané plochy a nádvoria o výmere 36 m², 

do  bezpodielového spoluvlastníctva: 

1. Ján Kobliška a Gabriela Koblišková, trvale bytom  Medzilaborecká 7, 821 01 Bratislava 

v podiele ½ 

a do vlastníctva 

2. Ing. Ján Kobliška, trvale bytom Medzilaborecká 7, 821 01 Bratislava v podiele ½ 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. Juraj Hagara v.r.                                                           1. Návrh uznesenia 

prednosta                                                                             2. Dôvodovú správu 

                                                                                             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 

                                       

Prerokované                       

V komisii finančnej podnikateľských 

činností a informatizácie    

 

 Bratislava,  december 2015 
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Návrh uznesenia: 

 

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.1, 

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 Trnávka: 

- parc. č. 14951/2,  zastavané plochy a nádvoria o výmere 36 m², 

do bezpodielového  spoluvlastníctva: 

1. Ján Kobliška a Gabriela Koblišková, bytom  Medzilaborecká 7, 821 01 Bratislava v podiele 

½ 

a do vlastníctva 

2. Ing. Ján Kobliška, trvale bytom Medzilaborecká 7, 821 01 Bratislava v podiele ½  za kúpnu 

cenu  podľa znaleckého posudku č. 124/2015, zo dňa 27.7.2015  v sume  5.700,00 eur.     

 

Odôvodnenie:  

Ide o priľahlý pozemok malej výmery, nachádzajúci sa v oplotení, ktorý je z časti 

predzáhradkou a z časti spevneným  prístupom peši a motorovým vozidlom z komunikácie 

Nerudova ul. k nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľov, zapísaných v KN na LV č. 

2443, a to k rodinnému domu súp.č. 3930 na parc.č. 14951/1 a stavbe súp.č. 18128,  na parc. 

č. 14952/1, ako aj  k pozemkom   nadobúdateľov parc. č. 14951/1, 14952/1, 14952/2,14952/3,  

v kat. uz. Trnávka.  

 

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:  

na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností ,  katastrálne územie Trnávka: 

pozemku registra „C“ , lokalita Nerudovej ul.: 

- parc. č. 14951/2,  zastavané plochy a nádvoria o výmere 36 m², 

do bezpodielového spoluvlastníctva: 

1. Ján Kobliška a Gabriela Koblišková, bytom  Medzilaborecká 7, 821 01 Bratislava v podiele 

½ 

a do vlastníctva 

2. Ing. Ján Kobliška, bytom Medzilaborecká 7, 821 01 Bratislava v podiele ½ 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   

 

ŽIADATELIA:  

1. Ján Kobliška a Gabriela Koblišková,  

    bytom  Medzilaborecká 7 

    821 01 Bratislava  

2. Ing. Ján Kobliška,  

    bytom Medzilaborecká 7 

    821 01 Bratislava 

 

SKUTKOVY STAV  a  ÚČEL: 

Magistrát hl. m. SR Bratislava, listom č.j.: MAGS SNM 36583/2015-33820  odstúpil 

Mestskej časti Bratislava - Ružinov, žiadosť žiadateľov o kúpu pozemku registra “C“ KN 

parc.č. 14951/2, v kat. úz. Trnávka  na priame vybavenie. 

 

Žiadatelia sú vlastníkmi nehnuteľností,  v kat. úz. Trnávka (LV č. 2443) rodinného domu 

súp.č. 3930, na parc. č. 14951/1, stavby súp. č. 18128 na parc.č. 14952/1, vrátane pozemkov 

KN-C parc.č. 14951/1,14952/1,14952/2,14952/3 kat. uz. Trnávka.  Pozemok KN-C parc.č. 

14951/2, kat. uz. Trnávka žiadajú žiadatelia odkúpiť ako priľahlý pozemok,  ktorý, tvorí z 

časti okrasná predzáhradka a z časti aj spevnený prístup peši a motorovým vozidlom 

k nehnuteľnostiam  vo vlastníctve žiadateľov zapísaných v KN na LV č.  2443.  

 

Využitie  pozemku KN-C parc.č. 14951/2, kat. úz. Trnávka je užívateľsky viazané na užívanie 

rodinného domu s.č. 3930, na parc. č. 14951/1, stavby súp. č. 18128 na parc.č. 14952/1, 

vrátane pozemkov KN-C parc.č. 14951/1,14952/1,14952/2,14952/3 kat. úz. Trnávka (LV č. 

2443). Pozemok 14951/2, kat. uz. Trnávka je v časti spevneným prístupom k rodinnému 

domu, z časti dvorom  a z časti predzáhradkou. 

 

 

ŠPECIFIKÁCIA NEHNUTEĽNOSTÍ: 

POZEMOK  KN-C: 

parc. č.            výmera v m²        druh pozemku                               kat. úz.          LV 

14951/2           36                        zastavané plochy a nádvoria         Trnávka          1  

 

VLASTNÍCKE VZŤAHY:  

Pozemok KN-C parc.č. 14951/2, o výmere 36 m², v kat. úz. Trnávka je evidovaný v KN na 

liste vlastníctva č.1, vlastník Hlavné mesto SR Bratislava, zverený protokolom č. 94 zo dňa 

30.09.1991 do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov. Spätnou identifikáciou bolo 
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zistené, že predmetný  pozemok  registra „C“ je  identifikovaný ako pozemkovoknižná 

parcela v katastrálnom  území Bratislava č. 22160, zapísaná v pozemkovoknižnej vložke  

10360.  

 

OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA, Pozemkový a lesný odbor, listom OU-BA-PLO -

2015/36957-002-HAV,  zo dňa 9.4.2015, zaslal na žiadosť Miestneho úradu MČ Bratislava - 

Ružinov „Vyjadrenie k uplatneným reštitučným nárokom“, kde oznámil, že v zmysle zákona 

č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych práv k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku 

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

a o zmene a doplnení zákona 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie 

vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov nebol uplatnený reštitučný nárok na 

pozemkovo knižnú parcelu 22160 zapísanú v Pk vl. č. 10360, k. u. Bratislava. 

STANOVISKO Z HĽADISKA ÚZEMNÉHO PLÁNU: 

Mestská časť Bratislava - Ružinov vydala dňa 19.3.2015 pod č.j.: UP/CS 7461/2015/UP1 UPI 

a stanovisko k prevodu  nehnuteľnosti – pozemku KN-C parc.č. 14951/2 na Nerudovej ul., v 

Bratislava, kat. úz. Trnávka, do vlastníctva žiadateľov. 

 

DRUH URBANISTICKEJ FUNKCIE: 

102- málopodlažná zástavba obytného územia, Nerudova ul. 

 

REGULÁCIA A INTENZITA ZÁSTAVBY: 

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

a doplnkov (ZAD 01, ZAD 02 a ZAD 03 a ZaD 5 - prijaté uznesením Mestského 

zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy VZN 10/2014 zo dňa 23.10.2014 s účinnosťou od 

10.11.2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN hl.m. SR Bratislavy č.4/2007, č. 12/2008, č. 

17/2011, č.5/2014) je pozemok parc.č. 14951/2, kat. úz. Trnávka súčasťou stabilizovanej 

funkčnej plochy 102- málopodlažná zástavba obytného územia, t.j.: územia slúžiace pre 

bývanie v rodinných domoch  a v bytových domoch do 4 nadzemných podlaží a k nim 

prislúchajúce nevyhnutné zariadenia v súlade s významom a potrebami územia stavby 

 

SÚVISIACA PLATNÁ ÚPN na úrovni mesta Bratislavy 

Územný plán hl.m. SR Bratislavy r.2007 v znení zmien a doplnkov 

                                                       ZaD 01 - Územný plán hl.m. SR Bratislavy z  31.03.2008 

                                                       ZaD 02 - Územný plán hl.m. SR Bratislavy  z 15.12.2011 

                                                       s účinnosťou od 01.02.2012 

                                                       ZaD 03 - Územný plán hl.m. SR Bratislavy z 25.-26.6.2014 

                                                       ZaD 05 - Územný plán hl.m. SR Bratislavy z 23.10.2010 

 

OSTATNÁ  ÚPN (ZONÁLNA):  ÚPN zóny Trnávka- stred                                                  

POZNÁMKA :                              v súčasnosti platný územný plán hlavného mesta nereguluje  

                                                       maximálnu  výšku  zástavby v danom území,  v platnosti sú  

                                                       však obmedzenia vyplývajúce z OP Letiska M.R. Štefánika 

                                                       (BTS). 

 

Podľa ÚPN zóny Trnávka –stred, upravený výsledný návrh z r. 2014 (jún 2014). 

Regulovaná územno-funkčná jednotka (blok) – 2/21. 

                                                     
V závere územnoplánovacej informácie je uvedené, že predaj  pozemku parc. č. 14951/2,  

kat. úz. Trnávka ako predzáhradka pred rodinným domom, (zapísaným na LV č. 2443) bol 
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odporučený, v prípade, že do budúcna nenastane nepriateľná zmena prevádzky (vjazd, 

vstup), súvisiaca najmä s prevádzkou alt. premávkou na priľahlej komunikácii. 

Predaj za takýchto podmienok neobmedzí  ani negatívne neovplyvní plánovaný rozvoj podľa 

platného aktuálneho ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy, r. 2007 v znení neskorších zmien  

a doplnkov, s predpokladom rozvoja funkčných systémov mesta do r. 2020 a prognózou do 

roku 2030, za predpokladu dodržania stanoveného funkčného využitia t.j. len v prípade 

investičnej činnosti alebo zmeny prevádzkových vzťahov, ktoré budú v súlade s platným ÚPN 

hlavného mesta SR Bratislavy.  

 

STANOVISKO Z HĽADISKA DOPRAVY A Z  HĽADISKA ŽIVOTNÉHO 

PROSTREDIA: 

Z hľadiska dopravy, resp. riešenia statickej dopravy  a z hľadiska životného prostredia a 

ochrany prírody boli vydané súhlasné stanoviská k prevodu vlastníckeho práva predmetného 

pozemku  na daný účel.   

 

Operatívna porada starostu MČ Bratislava - Ružinov  materiál prerokovala 2.6.2015  súhlasila  

s prevodom vlastníckeho práva nehnuteľností pozemku registra „C“ zapísanom v KN na LV 

č.1, v katastrálnom území Trnávka: pozemku registra „C“ , lokalita Nerudovej ul.: parc. č. 

14951/2,  zastavané plochy a nádvoria o výmere 36 m² 

do bezpodielového  spoluvlastníctva: 

1. Ján Kobliška a Gabriela Koblišková, trvale bytom  Medzilaborecká 7, 821 01 Bratislava 

v podiele ½ 

a do vlastníctva 

2. Ing. Ján Kobliška, trvale bytom Medzilaborecká 7, 821 01 Bratislava v podiele ½ 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.  
 

Znaleckým posudkom č.  124/2015, zo dňa 27.07.2015   Ing. Kataríny Valovej ,znalca 

z odboru Stavebníctvo - odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, pozemné stavby,  bola 

zistená všeobecná hodnota pozemku  (VŠH)   

REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY: 

Pozemok: 

-   parc.č.  14951/2  (36 m², 158,10 eur/m²)                   5.691,60 eur    

Zaokrúhlene                                                                  5.700,00 eur 

 

Primátor  Hlavného  mesta  SR  Bratislavy udelil  24.9.2015, listom doručeným 16.10.2015 č. 

j.: MAGS SNM-51480/2015 predchádzajúci súhlas  č. 02 01 00 49 15  podľa čl. 80 ods.5 

Štatútu hl.m. SR Bratislava k  prevodu vlastníckeho práva nehnuteľnosti -  pozemku registra 

„C“ kat. úz. Trnávka, zapísaného v KN  na liste vlastníctva č. 1: 

- parc. č. 14951/2 zastavané plochy a nádvoria  o výmere 36 m², 

za cenu najmenej vo výške všeobecnej hodnoty majetku  stanovenej v znaleckom posudku č. 

124/2015 zo dňa 27.07.2015, vypracovanom v súlade s požiadavkami zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, nie však nižšiu ako 5.691,60 eur 

s podmienkami. Predchádzajúci súhlas k prevodu platí 12 mesiacov odo dňa podpisu, t.z. od  

24.09.2015. 

 
Predaj nehnuteľností sa navrhuje 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 



 6 

§ 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. 

Zámer predať nehnuteľný majetok a to predmetný  pozemok bol zverejnený dňa 24.11.2015.  

Miestna rada MČ Bratislava - Ružinov materiál prerokovala na svojom zasadnutí  24.11.2015, 

zobrala ho na vedomie a odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť. 

Komisia finančná podnikateľských činností a informatizácie návrh prerokovala na svojom 

zasadnutí dňa 02.12.2015. 
 

 

 

Prílohy: 

1. Katastrálna mapa  

2. Kópia žiadostí žiadateľov   

3. Kópia doplnenia žiadosti žiadateľov 

4. Kópia LV č. 1 

5. Kópia LV č. 2443 

6. Kópia Vyjadrenia k uplatneným reštitučným nárokom   

7. Kópia Územnoplánovacej informácie r.2015 

8. Kópia ZP č. 124/2015 

9. Predchádzajúci súhlas primátora k prevodu 

10. Uzn. MR zo dňa 24.11.2015 

11. Stanovisko KFPČaI zo dňa 02.12.2015 
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