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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  

prevod bytu �. 27, o podlahovej ploche 74,51 m2, 7.p, v bytovom dome Meteorová 1,3,5,7 súpisné 
�íslo 3236 v Bratislave, na ulici Meteorová, �íslo vchodu 3, ktorý je vybudovaný na pozemku parcelné 
�íslo 15669/6, 15669/7, 15669/8, 15669/9 v katastrálnom území Ružinov, 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 �. 4305 a spoluvlastníckeho podielu na spolo�ných �astiach a spolo�ných zariadeniach 
domu, ktorého ve�kos� je 7451/658778 a spoluvlastníckeho podielu na pozemku parcela registra 
„C“, parcela �. 15669/6, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 335 m2, parcela �. 
15669/7, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 345 m2, parcela �. 15669/8, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 345 m2, parcela �. 15669/9, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 353 m2, katastrálne územie Ružinov, obec Bratislava – m.�. Ružinov, 
okres Bratislava II, zapísaný na liste vlastníctva �. 4305, vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy, v správe Mestskej �asti Bratislava – Ružinov z dôvodu hodného osobitného 
zrete�a do vlastníctva nájomcovi predmetného bytu

za cenu 1 238,80 € 

pre žiadate�a – nájomcu bytu �. 27 na Meteorovej 3 v Bratislave:  

       Júlia Liebhaberová 
       Meteorová 3 
       821 02  Bratislava 
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Dôvodová správa

Žiadate� - nájomca:  Júlia Liebhaberová 
   Meteorová 3 
   821 02  Bratislava 

Predmet prevodu: 
byt �. 27, o podlahovej ploche 74,51 m2, 7.p, v bytovom dome Meteorová 1,3,5,7 súpisné �íslo 3236 
v Bratislave, na ulici Meteorová, �íslo vchodu 3, ktorý je vybudovaný na pozemku parcelné �íslo 
15669/6, 15669/7, 15669/8, 15669/9 v katastrálnom území Ružinov, 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 �. 4305 a spoluvlastníckeho podielu na spolo�ných �astiach a spolo�ných zariadeniach 
domu, ktorého ve�kos� je 7451/658778 a spoluvlastníckeho podielu na pozemku parcela registra 
„C“, parcela �. 15669/6, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 335 m2, parcela �. 
15669/7, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 345 m2, parcela �. 15669/8, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 345 m2, parcela �. 15669/9, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 353 m2, katastrálne územie Ružinov, obec Bratislava – m.�. Ružinov, 
okres Bratislava II, zapísaný na liste vlastníctva �. 4305, vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy, v správe Mestskej �asti Bratislava – Ružinov. 

Zmluvou �. 02 0 3125 97 o prevode vlastníctva bytu a zriadení záložného práva zo d�a 29.12.1998 sa 
stala vlastní�kou bytu �. 27 na Meteorovej 3 v Bratislave pani Júlia Liebhaberová. Kúpna cena bola 
uhradená v celkovej výške 18 655,00 SK.  
K zmluve o prevode boli doložené:

- Dohoda spísaná formou notárskej zápisnice medzi spolo�nými nájomcami predmetného 
obecného bytu pani Júliou Liebhaberovou a pánom Štefanom Lehotským vo veci dohody, že 
pri prevode vyššie uvedeného bytu do vlastníctva sa jediným vlastníkom bytu stane Júlia 
Liebhaberová 

- Dohoda o zúžení zákonom stanoveného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
medzi Júliou Liebhaberovou a Jürgenom Liebhaberom spísanú formou notárskej zápisnice.   

Na základe podanej žaloby Štefanom Lehotským (bývalý manžel) bolo Rozsudkom Okresného súdu 
Bratislava II zo d�a 31.3.2008, ktorý nadobudol právoplatnos� 29.3.2010 v spojení s rozsudkom 
Krajského súdu v Bratislave zo d�a 11.2.2010 ur�ené, že zmluva o prevode bytu je neplatná.  

Následne sa Júlia Liebhaberová súdila s bývalým manželom Štefanom Lehotským o zrušenie práva 
spolo�ného nájmu k bytu. 
Rozsudkom Okresného súdu Bratislava II zo d�a 12.12.2013, ktorý nadobudol právoplatnos� d�a 
27.7.2017 súd zrušil právo spolo�ného k nájmu bytu �. 27 na Meteorovej 3 v Bratislave a ako nájomcu 
ur�il Júliu Liebhaberovú, bytom Meteorová 3, Bratislava. 

Následne podala Júlia Liebhaberová žiados� o prevod vlastníctva bytu �. 27 na Meteorovej 3 
v Bratislave.  

Zdôvodnenie: 
Dôvod hodný osobitného zrete�a pod�a § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR �. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov je daný tým, že žiadate� Júlia Liebhaberová je 
nájomcom bytu �. 27 na Meteorovej 3 v Bratislave. 

Starosta mestskej �asti Bratislava-Ružinov požiadal primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
o predchádzajúci súhlas k odpredaju bytu �. 27, o podlahovej ploche 74,51 m2, 7.p, v bytovom dome 
Meteorová 1,3,5,7 súpisné �íslo 3236 v Bratislave, na ulici Meteorová, �íslo vchodu 3, ktorý je 
vybudovaný na pozemku parcelné �íslo 15669/6, 15669/7, 15669/8, 15669/9 v katastrálnom území 
Ružinov, 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 �. 4305 a spoluvlastníckeho podielu na spolo�ných 
�astiach a spolo�ných zariadeniach domu, ktorého ve�kos� je 7451/658778 a spoluvlastníckeho 
podielu na pozemku parcela registra „C“, parcela �. 15669/6, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 335 m2, parcela �. 15669/7, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria  



4

o výmere 345 m2, parcela �. 15669/8, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 345 m2, 
parcela �. 15669/9, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 353 m2, katastrálne územie 
Ružinov, obec Bratislava – m.�. Ružinov, okres Bratislava II, zapísaný na liste vlastníctva �. 4305, 
vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, v správe Mestskej �asti Bratislava –  
Ružinov, v zmysle § 18, § 18a ods. 1 a § 18b zákona NR SR �. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zrete�a nájomcovi 
predmetného bytu: Júlia Liebhaberová rod. Ondrušková, trvale bytom Meteorová  3, 82102 Bratislava, 
štátna príslušnos� slovenská, za cenu 1.238,80 €, (slovom: jedentisícdvestotridsa�osem euro a 80 
eurocent). 

Primátor hlavného mesta SR Bratislavy udelil súhlas na prevod v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
182/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad osobitného zrete�a 
do vlastníctva nájomcovi predmetného bytu Júlia Liebhaberová rod. Ondrušková, trvale bytom 
Meteorová  3, 82102 Bratislava, za cenu 1.238,80 €.

Materiál bol prerokovaný v Miestnej rade mestskej �asti Bratislava-Ružinov d�a 2.5.2018 a predložený 
na rokovane Komisie finan�nej podnikate�ských �inností a informatizácie.  












