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MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - RUŽINOV 
 

 
Materiál na rokovanie  
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Ružinov  
dňa 25.06.2019 
  
 

N á v r h   
 
na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov pod garážami registra „C“ parc.č. 
2707/5 a parc.č. 2707/11, k. ú. Ružinov, nachádzajúcich sa na Farebnej ulici, ktoré sú         
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverené do správy mestskej časti Bratislava-
Ružinov, do vlastníctva majiteľov garáží, situovaných na predmetných pozemkoch podľa § 9a 
ods.8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.   
 
 
 
Predkladateľ:                                                                                     Obsah materiálu:                                                                                                          
Mgr. Pavol B a l ž a n k a, v. r.                                                          1.  návrh uznesenia do MZ                                                                        
prednosta                                                                                           2.  dôvodová správa 
                                                                                                           3.  prílohy 
     
Zodpovední:                                                                                                                                                                                      
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. 
vedúca referátu správy nehnuteľného majetku 
 
 
Spracovateľ: 
Ing. Gabriela K u b r a n o v á, v.r. 
referát správy nehnuteľného majetku 
 
Materiál  bol prerokovaný v KÚPŽP dňa 15.04.2019     
Materiál  bol prerokovaný v KD dňa 16.04.2019  
Materiál  bol prerokovaný v KFPČ dňa 17.04.2019 
 
 
 
 
                                                         Bratislava, jún 2019 
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Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo  
mestskej časti Bratislava-Ružinov 
po prerokovaní materiálu 
 
 
 

s ch v a ľ u j e 
 
prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti - pozemkov pod garážami registra 
„C“, parc.č. 2707/5 a parc.č. 2707/11, katastrálne územie Ružinov, v súlade s ustanovením
§ 9a ods. 8 písm.b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, evidované v katastri nehnuteľností      
na liste vlastníctva č. 1 : 
 

Poradové 
číslo 

Parcely  
registra“C“ 

Druh 
pozemku 

 

Výmera Kupujúci  LV na garáž  

1. 
 

2707 /5 zastavaná 
plocha a 
nádvorie  

18 m² 
 

Kristián Mucska a Erika Mucska 
v podiele 1/1  

 

3380 

2. 2707 /11 zastavaná 
plocha a 
nádvorie 

18 m² 
 

Melánia Hrozenová v podiele 3/4 
a Magdaléna Hrozenová a Miroslav 
Hrozen v podiele 1/4     

3496 

 
 
do vlastníctva majiteľov garáží, evidovaných v katastri nehnuteľností na listoch vlastníctva, 
za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, na ktorých sú umiestnené stavby-
garáže, vo vlastníctve majiteľov garáží  
 
 

za kúpnu cenu 136,71 € /m² 
                                                       podľa ZP č.  54/2018 
 
Tento prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov sa schvaľuje s podmienkou, že 
kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Miestnom 
zastupiteľstve. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne 
podpísaná, uznesenie stratí platnosť. 
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Dôvodová správa  

 
Predmet : Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov pod garážami 
registra „C“ parc.č. 2707/5 a parc.č. 2707/11, k. ú. Ružinov, nachádzajúcich sa na Farebnej 
ulici , ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverené do správy mestskej časti  
Bratislava-Ružinov, do vlastníctva majiteľov garáží, situovaných na predmetných pozemkoch 
podľa § 9a ods. 8 písm.b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov.   
 
V lokalite Farebnej ulice, podľa zakreslenia na snímke z katastrálnej mapy boli v rokoch 2007 
až 2008 odpredané vlastníkom garáží pozemky registra „C“, parc.č. 2707/4, 2707/6, 2707/7, 
2707/8, 2707/12 a 2707/13, k. ú. Ružinov, ktoré boli vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislava, zverené do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov. V správe mestskej časti 
zostali ešte pozemky registra „C“, parc.č. 2707/5, 2707/9, 2707/10 a 2707/11, k. ú. Ružinov, 
evidované v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislava, zverené do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov.  
O odkúpenie pozemku pod garážou požiadali iba majitelia garáží umiestnených                      
na pozemkoch registra „C“ parc.č. 2707/5 a parc.č. 2707/11, k. ú. Ružinov. Vlastníci garáží 
situovaných na predmetných pozemkoch majú s mestskou časťou Bratislava-Ružinov 
uzatvorené nájomné zmluvy o užívaní pozemku pod garážou. Pozemok registra „C“ priľahlý 
ku garážam, parc.č. 2707/1, k. ú. Ružinov je podielovo odpredaný vlastníkom bytov 
a nebytových priestorov bytového domu Farebná 15,17 a v časti je vo vlastníctve hlavného 
mesta SR Bratislava. Pozemky registra „C “, parc.č. 2707/2 a parc.č. 2707/3, k. ú. Ružinov sú 
evidované v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 5506 vo vlastníctve právnickej 
osoby. 
 
PODĽA ÚZEMNOPLÁNOVACEJ INFORMÁCIE a stanoviska k prevodu pozemkov pod 
garážami na Farebnej ulici č. UP/CS13045/2017/2/UP3 a č. UP/CS14215/2018/2/UP3 sú 
pozemky registra „C“, parc.č. 2707/5, 2707/9, 2707/10, 2707/11, k. ú. Ružinov súčasťou 
stabilizovaného obytného územia  s kódom funkcie 102 – málopodlažná zástavba obytného 
územia. Stavby garáží sú prípustným spôsobom využitia funkčných plôch.  
V zmysle územnoplánovacej informácie je uvedené, že záujmové pozemky sa nachádzajú 
v riešenom území, pre ktoré mestská časť Bratislava-Ružinov obstaráva územnoplánovaciu 
dokumentáciu na zonálnej úrovni Územný plán zóny Prievoz-východ. Oznámenie o začatí 
obstarávania bolo zverejnené dňa 01.06.2018. Proces obstarávania je zverejnený na webovom 
sídle mestskej časti: http://www.ruzinov.sk/sk/content/view/uzemny-plan-zony-prievoz-
vychod.  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov prijalo Uznesenie č. 578 /XXXIV/ 
2018 zo dňa 13. 02. 2018 o zabezpečení vyhlásenia stavebnej uzávery pre zónu Prievoz -
východ. 
 
Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 293/XVII/2013        
zo dňa 01.03.2013 bola schválená Štúdia riešenia parkovania v mestskej časti Bratislava-
Ružinov, ktorá sa danou lokalitou nezaoberá.  
 
V zmysle Uznesenia č. 115/VII/2011 zo dňa 08.11.2011, ktorým poslanci v miestnom 
zastupiteľstve schválili Koncepciu prenájmu a predaja pozemkov pod garážami v k. ú. 
Ružinov, Nivy, Trnávka, je odporučené zabezpečiť predaj pozemkov pod garážami 
v lokalitách Farebná, Drieňová, Trenčianska – Dulovo námestie.  
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STANOVISKO Z HĽADISKA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A VPS 
Z hľadiska životného prostredia je daný súhlas s odpredajom pozemkov v danej lokalite, ak 
budú dodržané nasledovné podmienky v zmysle VZN mestskej časti Bratislava-Ružinov          
č. 14/2016 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Ružinov :  
 
▪ vlastník správca alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný udržiavať v čistote pás pozemku 
o šírke 2 metrov priliehajúci k nehnuteľnosti v zmysle §4 ods.3 VZN mestskej časti 
Bratislava-Ružinov č. 14/2016. 
▪ vlastník, správca, nájomca alebo užívateľ sú povinní udržiavať svoje nehnuteľnosti a ich 
okolie v čistote a poriadku tak, aby nečistota z nich nebola nanášaná na verejné priestranstvo 
a aby svojím stavom nenarúšali vzhľad mestskej časti a životné prostredie a neohrozovali 
bezpečnosť a zdravie občanov v zmysle § 5ods. 2 VZN mestskej časti Bratislava-Ružinov       
č. 14/2016. 
 
STANOVISKO Z HĽADISKA DOPRAVY 
Referát regionálneho rozvoja a dopravy z hľadiska dopravy v zmysle miestnym 
zastupiteľstvom schválenej Štúdie riešenia parkovania v mestskej časti Bratislava-Ružinov 
dáva nasledovné stanovisko – s predajom pozemkov súhlasíme.   
 
V zmysle materiálu : Kritéria nakladania s pozemkami vo vlastníctve HMSR pod garážami     
vo vlastníctve iných subjektov, ktorý bol prerokovaný v mestskom zastupiteľstve dňa 
24.09.2015 a Uznesením č. 258/2015 „vzatý na vedomie “, je odporučené predávať pozemky 
pod garážami, ak sú súčasťou vnútrodvora bytového domu, pričom predaj je podmienený 
súhlasom vlastníkov bytov a nebytových priestorov príslušného bytového domu. 
V súvislosti s uvedenou podmienkou predaja pozemkov pod garážami registra „C“, parc.č. 
2707/5 a parc.č.2707/11, k. ú. Ružinov, bol kupujúcimi zabezpečený písomný súhlas 
nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Farebná 
15,17, ktorý je k dispozícii na referáte správy nehnuteľného majetku. 
 
Listom zo dňa 19.9.2018, doručenom na Miestny úrad Bratislava-Ružinov dňa 21.09.2018 
pod č. MAG 423155/2018 bolo zaslané k prevodu pozemkov pod garážami v lokalite 
Farebnej ulice stanovisko hlavnej architektky Ing. arch. Ingrid Konrad, v ktorom sa uvádza: 
predmetné pozemky sa nachádzajú v stabilizovanom obytnom území, vo vnútrobloku obytnej 
štruktúry a sú vo väčšinovom súkromnom vlastníctve majiteľov garáží. Samotné garáže sú 
prístupné len cez pozemky vo vlastníctve súkromných subjektov. S predajom pozemkov 
registra „C“ pod radovými garážami na ulici Farebná, parc.č. 2707/5,9,10,11, k. ú. Ružinov 
súhlasíme.  
 
Podľa vyjadrenia Okresného úradu – pozemkového a lesného odboru, ohľadom uplatnenia  
reštitučných nárokov na pozemkovoknižnú parcelu č. 810/2, zapísanú v pozemkovoknižnej 
vložke č. 1381, k. ú. Prievoz bol v zmysle zákona č. 503/2003 Z. z. v znení neskorších 
predpisov uplatnený reštitučný nárok oprávnenou osobou na PK parcelu č. 810/2, k. ú. 
Prievoz – rozhodnutím č. 1049/2004/PÚ/Tk zo dňa 27.04.2006 – nepriznané vlastníctvo.  
V zmysle zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov nebol na PK parc.č. 810/2 
zapísanú v PK vložke č. 1381, k. ú. Prievoz uplatnený reštitučný nárok oprávnenou osobou.  
 
Dňom 1. júla 2009 nadobudol účinnosť zákon NR SR č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení 
a dopĺňa SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol zmenený a doplnený zákonom č. 507/2010 Z. z. 
Zákony priniesli zásadné zmeny pri nakladaní s majetkom obce, t. z. aj s majetkom hlavného 
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mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý má mestská časť Bratislava-Ružinov zverený   
do správy. Toho času je možné odpredávať pozemky vo vlastníctve hlavného mesta 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. 
 
Na ocenenie nehnuteľností – pozemkov pod garážami registra „C“, parc.č. 2707/5 a parc.č. 
2707/11, k. ú. Ružinov bol znalcom Ing. Katarínou Valovou, dňa 18.07.2018 vypracovaný 
znalecký posudok č. 54/2018, pričom všeobecná hodnota pozemkov bola stanovená vo výške 
136,71 €/m².  
 
Primátor hlavného mesta SR Bratislavy listom zo dňa 16.11.2018, doručenom na Miestny 
úrad Bratislava-Ružinov dňa 29.11.2018 pod č. j.: MAGS OGC 50 842/2018 udelil 
predchádzajúci súhlas č. 02 01 00 59 18 podľa čl. 80 ods. 5 Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy k odpredaju pozemkov registra „C“ v k. ú. Ružinov, parc.č. 2707/5, parc.č. 2707/9, 
parc.č. 2707/10 a parc.č. 2707/11, zapísaných na liste vlastníctva č. 1, do vlastníctva 
majiteľov garáží, za cenu najmenej vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej 
v znaleckom posudku č. 54/2018 zo dňa 18.07.2018, vypracovanom v súlade s požiadavkami 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, nie však nižšiu 
ako 136,71€ / m², s podmienkami uvedenými v predchádzajúcom súhlase. 
 
Komisia územného plánovania a životného prostredia prerokovala návrh na prevod 
pozemkov pod garážami na Farebnej ulici dňa 15.04.2019, zobrala ho na vedomie a odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Ružinov predaj schváliť.  
Komisia dopravy sa dňa 16.04.2019 oboznámila s materiálom:„ Návrh na prevod 
vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov pod garážami registra „C“ parc.č. 2707/5 
a parc.č. 2707/11, k. ú. Ružinov, nachádzajúcich sa na Farebnej ulici, ktoré sú vo vlastníctve 
hl. m. SR Bratislavy, zverené do správy MČ Bratislava – Ružinov, do vlastníctva majiteľov 
garáží, situovaných na predmetných pozemkoch podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov“, berie materiál na vedomie 
a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Ružinov materiál schváliť. 
Komisia finančná a podnikateľských činností prerokovala návrh na prevod pozemkov          
pod garážami na Farebnej ulici dňa 17.04.2019, berie na vedomie predložený materiál 
a odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť. 
Miestna rada dňa 11.06.2019 prerokovala predložený materiál a odporúča MZ schváliť 
prevod pozemkov pod garážami na Farebnej ulici, parc.č.2707/5 a 2707/11, k.ú.Ružinov. 
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Prílohy:  
1. Snímka z KM s vyznačením aktuálneho stavu pozemkov  
2. Územnoplánovacia informácia k prevodu pozemkov 
3. Čiastočný výpis z LV č.1, výpis z LV č. 3380, LV č. 3496 
4. Uznesenie č. 293 / XVII /2013 zo dňa 1.3.2013 
5. Uznesenie č.115/VII/2011 zo dňa 08.11.2011 
6. Predchádzajúci súhlas primátora č.02 01 00 59 18 
7. Stanovisko hl. architektky Ing. arch.I. Konrad k prevodu pozemkov na Farebnej ulici 
8. Znalecký posudok č.54/2018 – výpis zo ZP 
9. Stanovisko KÚPŽP 
10.Stanovisko KD 
11.Stanovisko KFPČ 






























































