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MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - RUŽINOV 
 

 
 
Materiál na rokovanie  
Miestneho zastupiteľstva MČ 
Bratislava-Ružinov dňa 12.12.2017  
 
 

N á v r h   
 
na prevod pozemku pod garážou, registra KN - C, parc.č. 233/8, k. ú. Ružinov na Včelárskej 
ulici, ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverený do správy mestskej časti 
Bratislava-Ružinov, do vlastníctva majiteľa garáže, situovanej  na predmetnom pozemku   
 
 
 
Predkladateľ:                                                                                  Obsah materiálu:                                                                                                          
Ing. Alena L e h o t a y o v á, v. r.                                                   1. návrh uznesenia  
dočasne poverená zastupovaním prednostky                                  2. dôvodová správa                                                                                                                           
                                                                                                         3. prílohy 
         
Zodpovední:                                                                                     
MVDr. Marián G a j d o š , v. r.                                                                     
zástupca starostu                                                                                                                                                 
                                                                                              
JUDr. Eva  P o p r e n d o v á, v. r. 
vedúca 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. 
referát správy nehnuteľného majetku 
 
Materiál bol prerokovaný v KFPČ a I dňa 08.11.2017 
Materiál bol prerokovaný v KÚPŽP a D dňa 13.11.2017   
 
 
 

 Bratislava, november 2017 
 

 



 2 

1.Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo  
MČ Bratislava-Ružinov 
po prerokovaní materiálu 
 
 
 

s ch v a ľ u j e 
 
predaj nehnuteľnosti – pozemku pod garážou v lokalite Včelárska ulica, k. ú. Ružinov, 
v súlade s ustanovením §9a ods.8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, vo vlastníctve hl. m. SR Bratislavy, evidovanom v KN ako 
parcela registra “C“ na LV č. 1 : 
 
 
▪ parc. č. 233/8  -  zastavané  plochy a nádvoria vo výmere 19 m² 
 
 
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  : Ing. Mário Laborde a Mgr. Katarína 
Laborde, obaja bytom Medená 16, 811 02 Bratislava, za účelom majetkovoprávneho 
usporiadania pozemku, na ktorom je umiestnená stavba-garáž vo vlastníctve majiteľov garáže, 
evidovaná v KN na liste vlastníctva č. 2518  
 
 

za kúpnu cenu podľa ZP č. 46/2017, 
                                                       vo výške 116,20 €/m² 
 
 
 
 
s podmienkou, že kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 60 dní od schválenia 
uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim 
v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stratí platnosť. 
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2.Dôvodová správa  

 
Predmet : Návrh na prevod pozemku pod garážou, registra KN - C, parc.č. 233/8, 
k.ú. Ružinov na Včelárskej ulici, ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
zverený do správy mestskej časti Bratislava - Ružinov, do vlastníctva majiteľa garáže, 
situovanej na predmetnom pozemku   
 
Žiadateľ o prevod pozemku pod garážou : 
 
PARCELA KN- C VÝMERA DRUH 

POZEMKU 
LV -  garáž ŽIADATE ĹIA 

o KÚPU 
POZEMKU 

233/8 19 m² Zastavané 
plochy a 
nádvoria 

2518 Ing.Mário 
Laborde 
a Mgr.Katarína 
Laborde 

 
Podľa zakreslenia na snímke z katastrálnej mapy, o prevod pozemku pod garážou, 
parc.č. 233/8, k. ú. Ružinov, požiadali vlastníci garáže súpisné číslo 2660, Ing. Mário Laborde 
a Mgr. Katarína Laborde, bytom Medená 16, 811 02 Bratislava. 

 
Predmetný pozemok je vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislava, zverený do správy mestskej 
časti Bratislava - Ružinov, evidovaný v katastri nehnuteľností na LV č.1. 
V danej lokalite, podľa zakreslenia na snímke z katastrálnej mapy je len pozemok 
parc.č. 233/8 zverený do správy MČ Bratislava - Ružinov, zostávajúce pozemky pod 
garážami parc.č. 233/3,4,5,6,7,9 až 11 sú vo vlastníctve fyzických osôb a pozemky 
parc.č. 233/1,2,12 až 14, nemajú v katastri nehnuteľností založené listy vlastníctva.   
Materiál k prevodu pozemku pod garážou, parc.č. 233/8, k. ú. Ružinov do vlastníctva 
žiadateľov bol prerokovaný v porade starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov dňa 
17.1.2017. 
 
Primátor hl. m. SR Bratislavy pod č. MAGS OGC 48 730 /2017/357 132 zo dňa 
31.07.2017, udelil podľa čl. 80 ods. 5 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 
predchádzajúci súhlas č. 02 01 00 62 17 k odpredaju pozemku registra „C“, v k. ú. 
Ružinov parc.č. 233/8, zapísanom na liste vlastníctva č. 1, do vlastníctva majiteľa stavby –
garáže, postavenej na parcele č. 233/8, za cenu najmenej vo výške všeobecnej hodnoty 
majetku stanovenej v znaleckom posudku č. 46/2017 zo dňa 05.06.2017, vypracovanom          
v súlade s požiadavkami zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších 
predpisov, nie však nižšiu ako 116,20 €/ m².  
V zmysle  čl. 80 ods. 5 Štatútu hl. mesta SR Bratislavy bola v predchádzajúcom súhlase 
primátora č. 02 01 00 62 17 udelená plná moc starostovi MČ Bratislava-Ružinov na 
podpísanie kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k pozemku parc.č. 233/8 v k. ú.  
Ružinov, ako aj návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 
 
Podľa územnoplánovacej informácie č. UP/CS19495 /2017/ 2/ UP2 k prevodu pozemku 
KN – C, parc.č. 233/8, k. ú. Ružinov, je predmetný pozemok súčasťou stabilizovaného 
obytného územia s kódom funkcie 101- viacpodlažná zástavba obytného územia. Stavby 
garáží sú prípustným spôsobom využitia funkčných plôch. 
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V zmysle Uznesenia č. 293/XVII/2013 zo dňa 01.03.2013, bola v miestnom zastupiteľstve  
schválená Štúdia riešenia parkovania v MČ Bratislava- Ružinov, ktorá v lokalite Včelárska – 
Mierová ulica neodporúča zaoberať sa výstavbou hromadných garáží a odpredaj pozemku       
pod garážou  je možný. 
 
Referát územného plánovania a regionálneho rozvoja súhlasí s prevodom predmetného 
pozemku aj z hľadiska dopravy a životného prostredia. V danej lokalite je väčšina pozemkov 
pod garážami vo vlastníctve majiteľov garáží a odpredaj pozemku parc.č. 233/8, k. ú. Ružinov 
nezapríčiní zmenu súčasného stavu a prevádzky v území, resp. nespôsobí nepriaznivé zmeny 
vo vzťahu k okolitým územiam a teda ani zmenu jeho funkčného využitia. 
  
V zmysle materiálu : „Kritéria nakladania s pozemkami HMSR Bratislavy pod radovými 
garážami vo vlastníctve iných subjektov“ , ktorý Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 
24. 09. 2015 Uznesením č. 258, „zobralo na vedomie“ bola požiadaná o stanovisko 
k odpredaju pozemku parc.č. 233/8, k. ú. Ružinov aj spracovateľka materiálu - hlavná 
architektka hlavného mesta SR Bratislava Ing. arch. Ingrid Konrad. Podľa stanoviska hlavnej 
architektky je daný súhlas k odpredaju pozemku, vzhľadom na to, že okolité pozemky v rade 
garáží sú už odpredané a nie je pravdepodobné opätovne dosiahnuť majetkovú celistvosť 
daného územia. 
  
Podľa vyjadrenia Obvodného pozemkového úradu, ohľadom uplatnenia reštitučných 
nárokov na pozemkovoknižnú  parcelu č. 82, zapísanú v PK vložke č. 3263, k. ú. Ružinov 
nebol v zmysle zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č.503/2003 Z.z
uplatnený reštitučný nárok oprávnenou osobou  na predmetné parcely. 
 
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 SNR 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. 
 
Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie dňa 8.11.2017 prerokovala 
návrh na prevod pozemku pod garážou, parc.č. 233/8, k. ú. Ružinov a odporúča MZ návrh 
schváliť.  
 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy na svojom zasadnutí dňa 
13.11.2017 sa oboznámila s materiálom a súhlasí s odpredajom.  
 
Miestna rada dňa 28.11.2017 zobrala na vedomie predložený materiál a odporúča MZ 
schváliť prevod pozemku pod garážou v lokalite Včelárska ulica. 
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3.Prílohy: 
1.  Žiadosť o odkúpenie pozemku 
2.  Snímka z KM   
3.  Územnoplánovacia informácia  
4.  Stanovisko OPU Bratislava k uplatneným rešt. nárokom 
5.  Výpis z LV č.1, LV č. 2518 
6.  Uznesenie č. 293/XVII/2013 zo dňa 1.3.2013 
7.  Stanovisko hl. architektky k odpredaju pozemku- MAGS HA 35349/2016-395919 
8.  Predchádzajúci súhlas č. 02 01 00 62 17 
9.  Stanovisko KFPČ a I 
10. Stanovisko KÚPŽP a D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




































