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Mestská časť Bratislava–Ružinov 
 
 

 

Materiál na rokovanie  
Miestneho zastupiteľstva 
MČ Bratislava-Ružinov 
dňa 30.4.2019 

 
 
 
 

Návrh 
na prevod spoluvlastníckych podielov na zastavanom pozemku bytovým domom  Dulovo námestie 
č. 10,11, Košická č. 30 v Bratislave pre vlastníkov bytov v bytovom dome  

 
 
 
 
 
Predkladá:      Materiál obsahuje: 
 
Ing. Michal Gašaj, PhD. , v.r.    1. Návrh uznesenia MZ 
zástupca starostu     2. Dôvodová správa 
       3. Znalecký posudok 
       4. Súhlas primátora 
       5. Stanovisko KFPČ 
 
 
Zodpovední: 
 
Mgr. Pavol Balžanka, v.r. 
prednosta 
 
 
 
Mgr. Henrieta Valková, v.r. 
vedúca odboru sociálnych vecí 
 
 
 
 
Spracovateľ: 
 
Silvia Valčeková, v.r. 
referát nájomných bytov 
 
 
 
 
 
Materiál bude prerokovaný: 
KFPČ dňa 17.4.2019 
 
 
 
 

Bratislava, apríl 2019 
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N á v r h    u z n e s e n i a 
 
Miestne zastupiteľstvo 
MČ Bratislava – Ružinov 
po prerokovaní materiálu 
 
s ch v a ľ u j e 
 
v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov prevod spoluvlastnícky podiel na 
zastavanom pozemku parcely registra „C“  

- parcela číslo 9737/3,   druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m
2
,  

- parcela číslo 9737/15, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 115 m
2
 

bytovým domom Dulovo námestie 10,11 súpisné číslo 898 a Košická 30 súpisné číslo 4983 v Bratislave, 
zapísaných na liste vlastníctva číslo 5037, katastrálne územie Nivy, obec Bratislava – m.č. Ružinov, okres 
Bratislava II, pre vlastníkov bytov v bytovom dome podľa aktuálneho listu vlastníctva (LV č. 2521): 
 
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 dediča, alebo do vlastníctva 
manžela, deti, vnukov alebo rodičov pôvodného vlastníka, ktorý nadobudol byt do 
vlastníctva z vlastníctva obce, 

149,38 €/m
2  

pre tretie osoby (cena určená znaleckým posudkom), 
 

 
 

 

 Dom: Dulovo námestie 10,11  Košická 30        

     spoluvl. podiel   

p.c. Vlastník DRUH posch. číslo PZ_CIT PZ_MEN POZ_M2 POZ_CENA 

 vchod Dulovo námestie 10        

1 Peško Miroslav Byt 1 3 2698 436691 149,3800 304,56 

2 Fournier Margita rod. Corna Byt 2 6 9863 436691 149,3800 1113,37 

3 OLLÉOVÁ ALŽBETA Byt 2 7 2468 436691 49,7909 92,86 

4 Chmúrny Daniel Mgr. rod. Chmúrny v podiele 1/2 Byt 3 10 9905 436691 49,7909 
745,40 

                                                           v podiele 1/2    9905 436691 149,3800 

         

 vchod Košická 30        

1 Benko Pavel Mgr. Ing. rod. Benko Byt 2 5 5926 436691 49,7909 222,97 
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Dôvodová správa 
 
Mestská časť Bratislava-Ružinov v roku 2018 realizovala prevod spoluvlastníckych podielov na zastavanom 
pozemku prislúchajúcich k bytom a nebytovému priestoru v bytovom dome Dulovo námestie 10,11, Košická 30 
v Bratislave.  
 
Cena pre tretie osoby je

 
určená znaleckým posudkom č. 47/2018 vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty 

pozemkov KN registra „C“ p.č. 9737/3 a 9737/15 katastrálne územie Nivy, lokalita /Dulovo nám. a Košická ul./, 
pre účel prevodu vlastníctva nehnuteľnosti zo dňa 11.4.2018, vypracovaným znalcom: Ing. Viliam Antal, 
Levočská 11, 851 01 Bratislava, evid.číslo 910034  
Znalecký posudok dala vypracovať mestská časť v zmysle VZN mestskej časti Bratislava–Ružinov č. 13/2012 
o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava–Ružinov a s majetkom hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava–Ružinov. 
 
V súlade so zákonom NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/1995 o prevode vlastníctva 
bytov a nebytových priestorov v znení neskorších zmien predkladáme návrh na prevod spoluvlastníckych 
podielov na zastavanom pozemku parcela číslo 9737/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 
215 m

2
, parcela číslo 9737/15, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 115 m

2
 bytovým domom 

Dulovo námestie 10,11 súpisné číslo 898 a Košická 30 súpisné číslo 4983 v Bratislave, katastrálne územie 
Nivy, obec Bratislava – m.č. Ružinov, okres Bratislava II, pre vlastníkov bytov v bytovom dome na základe ich 
žiadostí: 
 

 Dom: Dulovo námestie 10,11  Košická 30        

     spoluvl. podiel   

p.c. Vlastník DRUH posch. číslo PZ_CIT PZ_MEN POZ_M2 POZ_CENA 

 vchod Dulovo námestie 10        

1 Peško Miroslav Byt 1 3 2698 436691 149,3800 304,56 

2 Fournier Margita rod. Corna Byt 2 6 9863 436691 149,3800 1113,37 

3 OLLÉOVÁ ALŽBETA Byt 2 7 2468 436691 49,7909 92,86 

4 Chmúrny Daniel Mgr. rod. Chmúrny v podiele 1/2 Byt 3 10 9905 436691 49,7909 
745,40 

                                                           v podiele 1/2    9905 436691 149,3800 

         

 vchod Košická 30        

1 Benko Pavel Mgr. Ing. rod. Benko Byt 2 5 5926 436691 49,7909 222,97 

 
 

V zmysle článku 80 ods. 5 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy primátor udelil súhlas s prevodom 
spoluvlastníckych podielov na zastavanom pozemku, katastrálne územie Nivy:  
 

Dulovo námestie 10,11 súpisné číslo 898  a Košická 30 súpisné číslo 4983 v Bratislave 
 

spoluvlastnícky podiel na zastavanom pozemku 
- parcela číslo 9737/3,   druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m

2
, k.ú. Nivy 

- parcela číslo 9737/15, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 115 m
2
, 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 dediča, alebo do vlastníctva 
manžela, deti, vnukov alebo rodičov pôvodného vlastníka, ktorý nadobudol byt do 
vlastníctva z vlastníctva obce, 

149,38 €/m
2  

pre tretie osoby (cena určená znaleckým posudkom), 
 

za cenu pre vlastníka nebytového priestoru 
149, 38 €/m

2  
pre vlastníka nebytového priestoru (cena určená znaleckým posudkom). 
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s nasledovnými podmienkami: 
- prevod bude uskutočnený v súlade so všetkými ustanoveniami zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov 

a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
SR Bratislavy č. 6/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v znení ďalších úprav (ďalej 
len „VZN“), 

- v zmluve o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku bude dohodnutý spôsob zaplatenia kúpnej ceny 
patriacej hlavnému mestu SR Bratislava v zmysle Štatútu (ako aj prípadné sankcie) a úhrada kúpnej ceny 
v zmysle VZN. 

 
Spoluvlastnícke podiely na pozemku parcely registra „C“ parcela číslo 9737/3, 9737/15 sú vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, zapísané v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 5037 a sú zverené 
do správy mestskej časti Bratislava–Ružinov. 
 

Miestna rada dňa 9.4.2019 prerokovala predložený materiál s pripomienkami. Pripomienky spočívajú 
v zabezpečení prístupu pre vlastníkov garáží a stavieb postavených vo vnútrobloku. Zriadenie vecného práva je 
v priamej kompetencii Hl.m. SR Bratislava a mestská časť BA-Ružinov dáva k zriadeniu stanovisko vo forme 
súhlasu alebo nesúhlasu. Pri prevode zastavaných pozemkov vecné právo zriadené nebolo. Aktuálny list 
vlastníctva na predmetné pozemky je bez vecných práv. Vecné právo sa zriaďuje na základe písomnej zmluvy 
medzi oprávneným (vlastník garáže) a povinným (všetci spoluvlastníci predmetných pozemkov).  
 
Materiál bude prerokovaný v Komisii finančnej a podnikateľských činností dňa 17.4.2019 
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