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N á v r h   u z n e s e n i a 

Miestne zastupite�stvo 
mestskej �asti Bratislava–Ružinov 
po prerokovaní materiálu 

A.  s c h v a � u j e  

minimálnu výšku kúpnej ceny na prevod spoluvlastníckeho podielu 1/3 na nebytovom priestore 
– trojgaráže �. 2-908 o podlahovej ploche 100,71 m2, suterén, v bytovom dome Dulovo námestie 
7,8 súpisné �íslo 896 v Bratislave, na ulici Dulovo námestie, �íslo vchodu 7, ktorý je vybudovaný 
na pozemku parcelné �íslo 9739/9, 9739/41 v katastrálnom území Nivy, obec Bratislava – m.�. 
Ružinov, okres Bratislava II, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve Hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy, v správe Mestskej �asti Bratislava – Ružinov, zapísaný na 
liste vlastníctva �. 2172 a spoluvlastníckeho podielu na spolo�ných �astiach a spolo�ných 
zariadeniach domu, ktorého ve�kos� je 189/10000 v zmysle § 16 ods. 3 zákona NR SR �. 182/1993 
Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov uplatením 
predkupného práva vlastníkmi bytov v bytovom dome Dulovo námestie �. 7,8 v Bratislave na 
základe sú�aže 

vo výške  8.610,46 €, (slovom: osemtisícšes�stodesa� euro a 46 eurocent), 

B. o d p o r ú � a 

Dušanovi Pekárovi, starostovi

zasla� všetkým vlastníkom bytov v bytovom dome Dulovo námestie 7,8 ponuku na využitie 
predkupného práva na prevod spoluvlastníckeho podielu 1/3 na nebytovom priestore – trojgaráže �. 2-
908 (vo�né tretie parkovacie miesto)  

          T: do 13.10.2017 

C. u k l a d á 

Mgr. Martinovi Penerovi, zástupcovi starostu
predloži� materiál na prevod nebytového priestoru – trojgaráže �. 2-908 so stanoviskom KFP�aI 
na rokovanie miestneho zastupite�stva 

T: do 31.01.2018 
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Dôvodová správa:
V objekte Dulovo námestie 7, 8 v Bratislave sa nachádzajú garáže, ktoré sú vo vlastníctve Hlavného 
mesta SR Bratislavy v správe Mestskej �asti Bratislava-Ružinov, ide o štyri dvojgaráže a jednu 
trojgaráž, ktorých strechu tvorí strešná konštrukcia, ktorá je opatrená asfaltovým povrchom 
s prejazdom a parkovaním niektorých vozidiel a prechodom pre peších. Prístup do garáži je cez 
parcelu �. 9739/2 (vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy) s osobitným vjazdom po bokoch 
s oporným múrom. Strecha – parkovisko, nie je odkanalizovaná, do garáží zateká a oporný múr je 
staticky narušený.  

Objekt:    Bytový dom Dulovo námestie 7,8  
Súpisné �íslo:   896 
LV stavby   2172  
Parcelné �íslo:   9739/9 (LV 3930), 9739/41 (LV 1) 
Katastrálne územie:  Nivy 
Pozemok:  vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, v priamej správe 

Hlavného mesta SR Bratislavy  
Nebytové priestory: vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy v správe Mestskej �asti 

Bratislava-Ružinov 

Nebytový priestor – trojgaráž �. 2-908,  
o podlahovej ploche 100,71 m2, suterén, pod komunikáciou, Dulovo nám. 7 
spoluvlastnícky podiel na spolo�ných �astiach a spolo�ných zariadeniach domu, 
ktorého ve�kos� je 189/10000 
v zadnej �asti trojgaráže sa nachádzajú dva samostatné priestory, ktoré sú využívané 
ako sklad a dielni�ka 
parkovacie miesta sú tri parkovacie plochy, pri�om autá stoja ved�a seba a za sebou 

Dve parkovacie miesta sú prenajaté, a to nájomcom: 
 1. Ing. Milan Kotleba, Tren�ianska 25, 82109 Bratislava 
 2. Ing. �ubomír Valkovi�, Kva�alova 49, 82109 Bratislava 
Tretia parkovacie miesto je vo�né.  

Nájomcovia garáží, Ing. Milan Kotleba a Ing. �ubomír Valkovi� požiadali o prevod garáží. 

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením mestskej �asti Bratislava – Ružinov �. 13/2012 
z 15. mája 2012 o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej �asti Bratislava – Ružinov 
a s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zvereným do správy mestskej �asti 
Bratislava – Ružinov predkladáme návrh na schválenie minimálnej výšky kúpnej ceny na prevod 
spoluvlastníckeho podielu 1/3 na nebytovom priestore – trojgaráže �. 2-908 (vo�né tretie parkovacie 
miesto) o podlahovej ploche 100,71 m2, suterén, v bytovom dome Dulovo námestie 7,8 súpisné �íslo 
896 v Bratislave, na ulici Dulovo námestie, �íslo vchodu 7, ktorý je vybudovaný na pozemku parcelné 
�íslo 9739/9, 9739/41 v katastrálnom území Nivy, obec Bratislava – m.�. Ružinov, okres Bratislava II, 
zapísaný na liste vlastníctva �. 2172 a spoluvlastníckeho podielu na spolo�ných �astiach a spolo�ných 
zariadeniach domu, ktorého ve�kos� je 189/10000, v zmysle § 16 ods. 3 zákona NR SR �. 182/1993 
Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov uplatením predkupného 
práva vlastníkmi bytov v bytovom dome Dulovo námestie �. 7,8 v Bratislave na základe sú�aže. 

Minimálna cena je stanovená znaleckým posudkom �. 46/2017 vo veci stanovenie všeobecnej 
hodnoty nehnute�nosti nebytový priestor – 1x trojgaráž priestor �. 2-908, 4x dvojgaráž – priestor �. 2-
909, priestor �. 2-910, priestor �. 2-911, priestor �. 2-912, Dulovo námestie 7,8, obec: BA-m.�. 
Ružinov, okres: Bratislava II, k.ú. Nivy za ú�elom prevodu nehnute�ností, spracovaného d�a 
16.06.2017 Ing. Danielou Polákovou, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty 
nehnute�ností, eviden�né �íslo znalca: 914700.  

Primátor hlavného mesta SR Bratislavy udelil súhlas na prevod spoluvlastníckeho podielu 1/3 
na nebytovom priestore – trojgaráže �. 2-908 (vo�né tretie parkovacie miesto)  

za cenu minimálne  8.610,46 € 

v zmysle § 16 ods. 3 zákona NR SR �. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 
v znení neskorších predpisov uplatením predkupného práva vlastníkmi bytov v bytovom dome Dulovo 
námestie �. 7,8 v Bratislave na základe sú�aže. 
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Kúpna cena z predaja nebytového priestoru sa rozdelí v pomere 50% mestskej �asti a 50% hlavnému 
mestu. 

Mestská �as� Bratislava – Ružinov v súlade s § 16 ods. 3 zákona NR SR �. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov ako správca majetku 
Hlavného mesta SR Bratislavy zašle všetkým vlastníkom bytov v bytovom dome Dulovo námestie 7,8 
ponuku na využitie predkupného práva na prevod spoluvlastníckeho podielu 1/3 na nebytovom 
priestore – trojgaráže �. 2-908 (vo�né tretie parkovacie miesto) o podlahovej ploche 100,71 m2, 
suterén, v bytovom dome Dulovo námestie 7,8 súpisné �íslo 896 v Bratislave, na ulici Dulovo 
námestie, �íslo vchodu 7, ktorý je vybudovaný na pozemku parcelné �íslo 9739/9, 9739/41 
v katastrálnom území Nivy, obec Bratislava – m.�. Ružinov, okres Bratislava II, zapísaný na liste 
vlastníctva �. 2172 a spoluvlastníckeho podielu na spolo�ných �astiach a spolo�ných zariadeniach 
domu, ktorého ve�kos� je 189/10000 za cenu schválenú Miestnym zastupite�stvom mestskej �asti 
Bratislava–Ružinov. 
Vlastník bytu v bytovom dome Dulovo námestie 7,8 prejaví písomne záujem o kúpu predmetného 
spoluvlastníckeho podielu 1/3 na nebytovom priestore – trojgaráže �. 2-908 (vo�né tretie parkovacie 
miesto) za cenu minimálne schválenú Miestnym zastupite�stvom mestskej �asti Bratislava–Ružinov 
v termíne stanovenom v ponuke na adresu Miestny úrad mestskej �asti Bratislava – Ružinov, Mierová 
21, 827 05 Bratislava 212 v zalepenej obálke s ozna�ením  „Parkovacie miesto – Dulovo námestie 7 – 
NEOTVÁRA�“ prostredníctvom pošty s pe�iatkou podacej pošty s dátumom najneskôr 10.11.2017 
alebo osobne do podate�ne úradu najneskôr 13.11.2017 do 12.00 hod.. 
Vlastník bytu v bytovom dome Dulovo námestie 7,8 berie na vedomie, že v prípade viacerých 
vlastníkov bytov v bytovom dome Dulovo námestie 7,8, ktorí písomne prejavia záujem o kúpu 
predmetného spoluvlastníckeho podielu, bude najvyššie navrhovaná kúpna cena spoluvlastníckeho 
podielu 1/3 na nebytovom priestore – trojgaráže �. 2-908 (vo�né tretie parkovacie miesto) považovaná 
za východiskovú cenu pri kone�nej fáze výberu ví�aza v elektronickej aukcii. 
V prípade viacerých vlastníkov bytov v bytovom dome Dulovo námestie 7,8, ktorí písomne prejavia 
záujem o kúpu predmetného spoluvlastníckeho podielu, postúpia títo do závere�nej fázy výberu 
formou elektronickej aukcie. 
Podrobné podmienky ú�asti v elektronickej aukcii budú uvedené v pozvánke na ú�as� v elektronickej 
aukcii, ktorú mestská �as� Bratislava - Ružinov zašle elektronickými prostriedkami na vlastníkom bytu 
v bytovom dome Dulovo námestie 7,8 uvedený e-mail v písomnej ponuke. 
Ak písomne prejaví záujem o kúpu predmetného spoluvlastníckeho podielu iba jeden vlastník bytu 
v bytovom dome Dulovo námestie 7,8, výber elektronickou aukciou sa nekoná. 
Kritériom pre posudzovanie písomného prejavu záujmu o kúpu predmetného spoluvlastníckeho 
podielu je najvyššie ponúknutá kúpna cena za prevod spoluvlastníckeho podielu 1/3 na nebytovom 
priestore – trojgaráže �. 2-908 (vo�né tretie parkovacie miesto) tejto ponuky; toto sa primerane 
vz�ahuje aj v prípade použitia prvkov elektronickej aukcie. 
Prevod spoluvlastníckeho podielu 1/3 na nebytovom priestore – trojgaráže �. 2-908 (vo�né tretie 
parkovacie miesto) bude predložený na schválenie Miestnemu zastupite�stvu mestskej �asti Bratislava 
– Ružinov. 
Po schválení prevodu Miestnym zastupite�stvom mestskej �asti Bratislava – Ružinov bude uzatvorená 
Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru pod�a § 5 ods. 1 zákona NR SR �. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov najneskôr do 30.06.2018. 
Kúpna cena bude uhradená na ú�et Mestskej �asti Bratislava - Ružinov a Hlavného mesta SR 
Bratislava najneskôr do 30 dní odo d�a podpísania zmluvy o prevode vlastníctva nebytového priestoru 
kupujúcim. 

Zámer na prevod majetku bol zverejnený 8.9.2017 v mieste obvyklom. 

Materiál bol predložený na rokovanie Miestnej rady mestskej �asti Bratislava-Ružinov, Komisie 
územného plánovania, životného prostredia a dopravy a Komisie finan�nej, podnikate�ských 
�inností a informatizácie.  
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