
Mestská �as� Bratislava – Ružinov 

Materiál na rokovanie 
Miestneho zastupite�stva 
M� Bratislava - Ružinov 
d�a 7.7.2016 

Návrh 
na prevod spoluvlastníckych podielov na pri�ahlom pozemku parcela �íslo 9737/37, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 144 m

2
 k bytovému domu Tren�ianska �. 7 v Bratislave, ktorý 

je postavený na pozemku parc. �. 9707 v Bratislave katastrálne územie Nivy, obec Bratislava – m.�. 
Ružinov, okres Bratislava II, pre vlastníkov bytov v bytovom dome Tren�ianska 7, súpisné �íslo 673 
v Bratislave v zmysle zákona NR SR �. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 
v znení neskorších predpisov 

Predkladá:       Materiál obsahuje: 
       
Mgr. Martin Pener, v.r.      1. návrh uznesenia MZ 
zástupca starostu      2. dôvodovú správu    
        3. žiadosti vlastníkov 
        4. kópia znaleckého posudku 
        5. súhlas primátora  
        6. Stanovisko KFP�aI 

Zodpovedný: 

Ing. Alena Lehotayová, v.r. 
do�asne poverená zastupovaním prednostky 

Spracovate�: 

Mgr. Henrieta Valková, v.r. 
vedúca odboru sociálnych vecí 

Silvia Val�eková, v.r.  
referát  nájomných bytov 

Materiál bude prerokovaný: 
Komisia finan�ná, podnikate�ských �inností a informatizácie, d�a 4.7.2016 

Bratislava, jún 2016 
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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 NR SR �. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov prevod spoluvlastníckych podielov na pri�ahlom pozemku parcela �íslo 9737/37, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 144 m2 k bytovému domu Tren�ianska �. 7 v Bratislave, ktorý je 
postavený na pozemku parc. �. 9707 v Bratislave katastrálne územie Nivy, obec Bratislava – m.�. Ružinov, 
okres Bratislava II, pre vlastníkov bytov v bytovom dome Tren�ianska 7, súpisné �íslo 673 v Bratislave  

za cenu: 
- 49,7909 €/m

2  pre vlastníka bytu,  
- 49,7909 €/m

2  ak sa prevádza spoluvlastnícky podiel do vlastníctva jeho dedi�a, alebo 
do vlastníctva manžela, deti, vnukov alebo rodi�ov pôvodného vlastníka, ktorý 
nadobudol byt do vlastníctva z vlastníctva obce, 

- 157,74 €/m
2  pre tretie osoby (cena ur�ená znaleckým posudkom), 

Priestor Nadobúdate�

Podiel 
na 
pozemku cena €/ m2 Cena € 

byt 1 Ján Potan�ok 1/6 49,7909 1194,98

byt 3 Mária Henselová  1/6
2/6

49,7909
157,74

1194,98
7571,52

byt 4 RNDr. Milan Hubcej a RNDr. Viera Hubcejová 1/6 157,74 3785,76

byt 5 RNDr. Jana Podolinská 1/6 49,7909 1194,98

B.        u k l a d á 

Ing. Alene Lehotayovej, do�asne poverenej zastupovaním prednostky
zabezpe�i� vypracovanie zmlúv o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku prislúchajúcich k bytom  
v bytovom dome Tren�ianska 7 v Bratislave a predloženie zmlúv na podpis nadobúdate�om 
           

T: do 30.11.2016 
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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 zmien a žiadosti vlastníkov bytov 
predkladáme návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na pri�ahlom pozemku parcela �íslo 9737/37, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 144 m2 k bytovému domu Tren�ianska �. 7 v Bratislave, 
ktorý je postavený na pozemku parc. �. 9707 v Bratislave katastrálne územie Nivy, obec Bratislava – m.�. 
Ružinov, okres Bratislava II, pre vlastníkov bytov v bytovom dome Tren�ianska 7, súpisné �íslo 673 
v Bratislave pod�a aktuálneho listu vlastníctva (LV �. 1146). 

Tren�ianska 7 súpisné �íslo 673 v Bratislave
pri�ahlý pozemok 

- parcela �íslo 9737/37,  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 144 m2, k.ú. Nivy 

za cenu pre vlastníka bytu: 
- 49,7909 €/m

2  pre vlastníka bytu, ktorý nadobudol byt do vlastníctva z vlastníctva obce, 
- 49,7909 €/m

2  ak sa prevádza spoluvlastnícky podiel do vlastníctva jeho dedi�a, alebo 
do vlastníctva manžela, deti, vnukov alebo rodi�ov pôvodného vlastníka, ktorý 
nadobudol byt do vlastníctva z vlastníctva obce, 

- 157,74 €/m
2  pre tretie osoby (cena ur�ená znaleckým posudkom), 

Priestor Nadobúdate�

Podiel 
na 
pozemku cena €/ m2 Cena € 

byt 1 Ján Potan�ok 1/6 49,7909 1194,98

byt 3 Mária Henselová *), **) 1/6
2/6

49,7909
157,74

1194,98
7571,52

byt 4 RNDr. Milan Hubcej a RNDr. Viera Hubcejová 1/6 157,74 3785,76

byt 5 RNDr. Jana Podolinská 1/6 49,7909 1194,98

* Vlastník bytu �. 2 Miko Reid Ute Katharina a Peter Hugh Reid sa vzdal v prospech Márii Henselovej 
** Vlastník bytu �. 6 Ing. Irena Budjášová sa vzdal v prospech Márii Henselovej 

Primátor hlavného mesta SR Bratislavy udelil súhlas k prevodu pozemku do 30.11.2016 s nasledovnými 
podmienkami: 
- prevod bude uskuto�nený v súlade so všetkými ustanoveniami zákona �. 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 
�alších úprav (�alej len „VZN“), 

- v kúpnej zmluve bude dohodnutý termín zaplatenia kúpnej ceny patriacej hlavnému mestu SR Bratislave 
v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (ako aj prípadné sankcie) a úhrada kúpnej ceny 
v zmysle VZN. 

  
Cena pre tretie osoby v bytovom dome je ur�ená znaleckým posudkom �. 71/2015 vo veci stanovenia 
všeobecnej hodnoty nehnute�nosti pozemok parc.�. 9737/37 obec Bratislava – m.�. Ružinov, v k.ú. Nivy, za 
ú�elom prevodu nehnute�nosti zo d�a 17.9.2015, vypracovaným znalcom: Ing. Daniela Poláková, Štedrá 
27A, 821 05 Bratislava. 

Predmetný pozemok je vo vlastníctve hl. m. SR Bratislavy, zapísaný v katastri nehnute�ností na liste 
vlastníctva �. 4288 a je zverený do správy mestskej �asti Bratislava – Ružinov. 

Materiál bol predložený na rokovanie Miestnej rady M� Bratislava – Ružinov d�a 23.6.2016 a na rokovanie 
Komisie finan�nej, podnikate�ských �inností a informatizácie d�a 4.7.2016. 
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