
 
 

    
 

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - RUŽINOV 
 

 
Materiál na rokovanie  
Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Ružinov 
dňa 12.11.2019 
 

N á v r h   
 
na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov pod garážami registra „C“        
parc.č. 1349/2, 1349/3, 1349/4, 1349/6, 1349/8, 1349/10, 1349/11, 1349/12, 1349/15, 1349/21  
k. ú. Ružinov a pozemkov priľahlých ku garážam registra „C“ parc.č. 1349/84, 1349/87, 
1349/89, 1349/93, 1349/94, 1349/95, 1349/96, 1349/97, 1349/98, 1349/99, k. ú. Ružinov, 
nachádzajúcich sa na Borodáčovej - Ondrejovovej ulici, ktoré sú vo vlastníctve hlavného 
mesta SR Bratislava, zverené do správy MČ Bratislava-Ružinov, do vlastníctva majiteľov 
garáží, podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov   
 
 
Predkladateľ:                                                                                     Materiál obsahuje :                                                                                                   
Mgr. Pavol Balžanka, v.r.                                                               1.  Návrh uznesenia do MZ                                                                                                                               
prednosta                                                                                           2.  Dôvodovú správu 
                                                                                                           3.  Stanoviská komisií MZ 
                                                                                                           4.  Prílohy 
     
Zodpovední:                                                                                                                                                                                      
Ing. Andrea Becko, v.r.  
vedúca odboru majetkového 
 
JUDr. Alica Ku čerová, v.r. 
vedúca oddelenia majetkového 
 
Spracovateľ: 
Ing. Gabriela Kubranová, v.r. 
referent oddelenia majetkového 
 
Materiál prerokovaný v komisiách MZ: 
KÚPŽP, KFPČ a KD      
 
 
 
                                                         Bratislava, október 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 nehnuteľností - pozemkov pod garážami, registra „C“  
parc.č. 1349/2, 1349/3, 1349/4, 1349/6, 1349/8, 1349/10, 1349/11, 1349/12, 1349/15, 
1349/21 k. ú. Ružinov, evidovaných v KN na liste vlastníctva č. 1201 a pozemkov 
pri ľahlých ku garážam registra „C“ parc.č. 1349/84, 1349/87, 1349/89, 1349/93, 1349/94, 
1349/95, 1349/96, 1349/97, 1349/98, 1349/99, k. ú. Ružinov, evidovaných v KN na liste 
vlastníctva č. 7868, nachádzajúcich sa na Borodáčovej - Ondrejovovej ulici, ktoré sú      
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverené do správy MČ Bratislava-Ružinov,                      
do vlastníctva majiteľov garáží, podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za účelom majetkovoprávneho 
usporiadania pozemkov, na ktorých sú umiestnené stavby - garáže, vo vlastníctve 
majiteľov garáží a priľahlých pozemkov ku garážam:   
  

Porad. 
číslo 

Parcely  
registra“ C“ 
pod garážami 

Druh 
pozemku : 
zastavaná 

plocha 
a nádvorie 
o výmere  

 

Kúpna cena: 
pozemky pod 
garážami 

v €/m²                             

Parcely registra 
„C“- pri ľahlé 
pozemky  
ku garážam  

Druh 
pozemku : 

ostatná 
plocha o 
výmere 

 

Kúpna               Kúpna   
cena  :                  cena          
pri ľahlé              spolu 
pozemky                v € 
ku garážam 
v €/m²                              

Kupujúci 

1. 
 

1349/2 19 m² 
 

172,08 1349/94 25 m² 107,55          5 958,27    
                                 

Doc. Ing.A.Végh, CSc.a  
doc. Ing,Klára Véghová,CSc. 

2. 1349/3 19 m² 
 

172,08 1349/93 25 m²  98,59            5 734,27      Ing. arch. Jozef Kaliský a  
Miriam Kaliská 

3. 1349/4 18 m² 172,08 1349/95 23 m² 107,55           5 571,09  Jozef Kladivik 

4. 1349/6 18 m² 172,08 1349/96 23 m² 107,55           5 571,09  František Serbin 

5. 1349/8 19 m² 
 

172,08 1349/97 17 m² 107,55           5 097,87  Jana Fratričová 

6. 1349/10 18 m² 172,08 1349/98 11 m² 107,55           4 280,49  Ing. Štefan Synovec  a  
Pavlína Synovcová 

7. 1349/11      18 m² 172,08 1349/89 23 m² 98,59             5 365,01  Ing. arch. Jozef Kaliský a  
Miriam Kaliská 

8. 1349/12 
 
 

18 m² 172,08 1349/99 6 m² 107,55           3 742,74  Miroslava Šimková a  
Jozef Šimek 

9. 1349/15 19 m² 
 

150,57 1349/87 24 m² 98,59            5 226,99  Juraj Filip a Mária Filipová 

10. 1349/21 18 m² 150,57 1349/84 26 m² 98,59            5 273,60   Mgr.Soňa Čermáková 

 
za kúpnu cenu 172,08 €/m² pre pozemky pod garážami parc.č. 1349/2, 1349/3, 1349/4, 
1349/6, 1349/8, 1349/10, 1349/11, 1349/12 
za kúpnu cenu 150,57 €/m² pre pozemky pod garážami parc.č. 1349/15 a 1349/21 
za kúpnu cenu 107,55 €/m² pre pozemky priľahlé ku garážam parc.č.1349/94,1349/95, 
1349/96, 1349/97, 1349/98, 1349/99 
za kúpnu cenu 98,59 €/m² pre pozemky priľahlé ku garážam, parc.č.1349/84, 1349/87, 
1349/89, 1349/93  

podľa ZP č. 50/2018 zo dňa 15.12.2018  
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Tento predaj sa schvaľuje s podmienkou, že kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 120 
dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že kúpna zmluva nebude 
kupujúcim určeného poradového čísla v tomto uznesení v uvedenom termíne podpísaná, 
uznesenie v tejto časti stratí platnosť. 
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Dôvodová správa  
 

Predmet : Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov pod garážami 
registra „C“parc.č.1349/2, 1349/3, 1349/4, 1349/6, 1349/8, 1349/10, 1349/11, 1349/12, 
1349/15, 1349/21 k. ú. Ružinov a pozemkov priľahlých ku garážam registra „C“ parc.č. 
1349/84, 1349/87, 1349/89, 1349/93, 1349/94, 1349/95, 1349/96, 1349/97, 1349/98, 1349/99, 
k. ú. Ružinov, nachádzajúcich sa na Borodáčovej - Ondrejovovej ulici, ktoré sú vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverené do správy MČ Bratislava-Ružinov, do 
vlastníctva majiteľov garáží, podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
   
Podľa zakreslenia na snímke z katastrálnej mapy sú pozemky pod garážami parc.č. 1349/2, 
1349/3, 1349/4, 1349/6, 1349/8, 1349/10, 1349/11, 1349/12, 1349/15, 1349/21, k. ú. Ružinov 
evidované v katastri nehnuteľností ako pozemky registra „C“, evidované  na liste vlastníctva 
č. 1201 o odkúpenie ktorých požiadali vlastníci garáží, situovaných na predmetných 
pozemkoch, podľa vyznačenia na priloženej snímke z katastrálnej mapy (materiál k prevodu 
bol prerokovaný aj v porade vedenia). Priľahlé pozemky ku garážam parc.č. 1349/84, 
1349/87, 1349/89, 1349/93, 1349/94, 1349/95, 1349/96, 1349/97, 1349/98, 
1349/99, k. ú. Ružinov, sú evidované v KN na liste vlastníctva č. 7868, oddelené 
geometrickým plánom č. 56/2018 zo dňa 24.05.2018, úradne overeným pod č. 1274/2018 zo 
dňa 26.06.2018, z parcely registra „E“ 617/100 a parcely registra „E“ 622/100, vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislava, zverené do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov. Na 
stavby - garáže, umiestnené v lokalite Borodáčovej-Ondrejovovej ulice bolo Rozhodnutím 
odboru výstavby ObNV Bratislava-Ružinov pod zn.: Výst. 328/4086/70/37-56 zo dňa 
16.11.1970 a Rozhodnutím pod zn.: Výst.328/174/71/65-24 zo dňa 15.1.1971 vydané 
povolenie na trvalé užívanie stavieb - garáží.  
 
STANOVISKO Z H ĽADISKA ÚZEMNÉHO PLÁNU 
Lokalita Borodáčova - Ondrejovova ulica je v zmysle platného ÚPN hl. mesta SR Bratislavy, 
r. 2007, v znení zmien a doplnkov, súčasťou stabilizovaného obytného územia s kódom 
funkcie 101- Viacpodlažná zástavba obytného územia. Garáže sú v súlade s významom 
a potrebami tohto územia. Vzhľadom na skutočnosť, že väčšia časť pozemkov pod radovými 
garážami v predmetnej lokalite je v súčasnosti vo vlastníctve fyzických osôb, prevod 
predmetných pozemkov pod garážami je z územnoplánovacieho hľadiska možný.   
 
STANOVISKO Z H ĽADISKA DOPRAVY  
Uznesením č. 293/XVII/2013 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov 
bola schválená Štúdia riešenia parkovania v MČ Bratislava-Ružinov, ktorá v lokalite 
Borodáčova-Ondrejovova navrhuje nezaoberať sa výstavbou hromadných garáží, z dôvodu 
nevhodnosti tejto lokality na výstavbu hromadných garáží, t. j. nevhodné rozmery a ochranné 
pásmo VVN a odporúča sa pokračovať v odpredaji pozemkov pod garážami. 
Na základe uvedeného z hľadiska dopravy je daný súhlas s predajom predmetných pozemkov. 
 
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“, bolo k prevodu pozemkov pod 
radovými garážami na Borodáčovej - Ondrejovovej zaslané stanovisko hlavnej architektky  
Ing. arch. I. Konrad, v ktorom bol daný súhlas s predajom pozemkov na Borodáčovej – 
Ondrejovovej ulici, vzhľadom k tomu, že väčšia časť pozemkov pod garážami je 
v súkromnom vlastníctve a s výstavbou garáží v danej lokalite sa neuvažuje. Súhlas 
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s odpredajom pozemkov pod garážami je podmienený s odpredajom priľahlých pozemkov     
ku garážam. 
 
V zmysle Uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov                   
č. 83/V/2019 zo dňa 25.06.2019 (Návrh na prehľad lokalít, v ktorých sú umiestnené garáže na 
pozemkoch vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislava, zverené do správy MČ Bratislava-
Ružinov- k.ú.Nivy, Ružinov,Trnávka) je lokalita Borodáčova - Ondrejovova určená na predaj.  
 
Časť pozemkov radových garáží na Borodáčovej - Ondrejovovej ulici leží v ochrannom 
pásme nadzemného elektrického vedenia 2x110 kW.  Predaj pozemkov, ktoré ležia 
v ochrannom pásme je podľa stanoviska Západoslovenskej distribučnej, a.s. podmienený 
uzavretím „Dohody o úprave práv a povinností“, medzi vlastníkmi garáží a spoločnosťou 
Západoslovenská distribučná, a. s. Ide o pozemky  parc. č.1349/11,15,21, k. ú. Ružinov.  
 
Podľa vyjadrenia Okresného úradu - pozemkového a lesného odboru, ohľadom 
uplatnenia reštitučných nárokov na pozemkovoknižnú parcelu č. 617, evidovanú v pozemko-
voknižnej vložke č. 3218, k. ú. Bratislava, na ktorej sú umiestnené predmetné pozemky, bol  
v zmysle zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uplatnený reštitučný nárok, ale 
rozhodnutím č.743/92–7,167/97/OPPa LH /Tk zo dňa 21.03.1997 pp. 16.05.1997 – oprávnené 
osoby splnili § 6 ods.2 zákona – nepriznané vlastníctvo. 
V zmysle  zákona č. 503/ 2003 Z. z. v znení neskorších predpisov nebol na PK parcelu č. 617 
zapísanú v PK vložke 3218  uplatnený reštitučný nárok oprávnenou osobou na vydanie 
nehnuteľnosti . 
  
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 
č. 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 hlavného mesta SR Bratislava na základe: obchodnej verejnej súťaže, 
dobrovoľnou dražbou, priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty 
majetku, stanovenej podľa osobitného predpisu. Podľa § 9 a ods. 8 písm. b) Zákona                
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“, na Borodáčovej- 
Ondrejovovej ulici bol znalcom Ing. Danielou Polákovou dňa 15.12.2018 vypracovaný 
znalecký posudok č. 50/2018, pričom všeobecná hodnota pozemkov pod garážami bola 
stanovená vo výške 172,08 €/m² pre pozemky parc.č.1349/2, 1349/3, 1349/4, 1349/6, 1349/8, 
1349/10, 1349/11, 1349/12,k.ú.Ružinov a vo výške 150,57 €/m² pre pozemky parc.č. 1349/15 
a 1349/ 21, k.ú.Ružinov.  
Všeobecná hodnota pozemkov priľahlých ku garážam je v zmysle ZP č. 50/2018 vo výške  
98,59 €/m² pre pozemky parc.č. 1349/84, 1349/87, 1349/89, 1349/93, k. ú. Ružinov a           
vo výške 107,55€/m² pre pozemky parc.č. 1349/94, 1349/95, 1349/96, 1349/97, 1349/98, 
1349/99, k. ú. Ružinov.  
Primátor hlavného mesta SR Bratislava listom č. j. : MAGS OGC 41 254/2019/108 267    
zo dňa 25.03.2019, doručenom na Miestny úrad Bratislava-Ružinov dňa 16.04.2019 udelil 
predchádzajúci súhlas č. 02 01 0012 19 podľa čl. 80 ods. 5 Štatútu hlavného mesta 
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SR Bratislavy k odpredaju pozemkov pod garážami registra „C“ v katastrálnom území 
Ružinov, parc.č. 1349/2, 1349/3, 1349/4, 1349/5, 1349/6, 1349/7, 1349/8, 1349/9, 1349/10, 
1349/11,1349/12, 1349/13, 1349/15, 1349/17, 1349/19, 1349/21, k. ú. Ružinov, zapísaných na 
 LV č. 1201 a pozemkov registra„C“ parc.č.1349/14, 1349/16, 1349/18, 1349/20, 1349/22,  
1349/36, k. ú. Ružinov, zapísaných na LV č. 7868 a pozemkov priľahlých ku garážam, parc.č.
1349/82,  1349/83, 1349/84, 1349/85, 1349/86, 1349/87, 1349/88, 1349/89, 1349/90, 1349/91, 
1349/92, 1349/93, 1349/94, 1349/95, 1349/96, 1349/97,1349/98, 1349/99, 1349/100, k. ú. Ru-
žinov, do vlastníctva majiteľov garáží, za kúpnu cenu najmenej vo výške všeobecnej hodnoty 
majetku stanovenej v ZP č. 50/ 2018 zo dňa 15.12.2018, vypracovanom v súlade s požiadav-
kami zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, podľa § 9a 
ods. 8 písm. b). 
V zmysle čl. 80 ods. 5 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy bola v predchádzajúcom súhlase 
primátora udelená plná moc starostovi MČ Bratislava-Ružinov na podpísanie kúpnej zmluvy 
o prevode vlastníckeho práva k pozemkom registra „C“ ako aj návrhu na vklad vlastníckeho 
práva do katastra nehnuteľností.  
 
Materiál Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov pod garážami 
registra „C“ parc.č. 1349/2, 1349/3, 1349/4, 1349/6, 1349/8, 1349/10, 1349/11, 1349/12, 
1349/15, 1349/21  k. ú. Ružinov a pozemkov priľahlých ku garážam registra „C“ parc.č. 
1349/84, 1349/87, 1349/89, 1349/93, 1349/94, 1349/95, 1349/96, 1349/97, 1349/98, 1349/99, 
k. ú. Ružinov, nachádzajúcich sa na Borodáčovej - Ondrejovovej ulici, ktoré sú vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislava, zverené do správy MČ Bratislava-Ružinov, do vlastníctva 
majiteľov garáží, podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov bol prerokovaný dňa 29.10.2019 v Miestnej rade mestskej časti 
Bratislava-Ružinov, ktorá materiál prerokovala a odporučila MZ návrh schváliť.  
Materiál bude predložený na prerokovanie do komisií : 
- komisie územného plánovania a životného prostredia dňa 04.11.2019  
- komisie dopravy dňa 05.11.2019 
- komisie finančnej a podnikateľských činností dňa 06.11.2019 
 
  
  
 
 
 
 
Prílohy: 
1. Snímka z KM s vyznačením aktuálneho stavu pozemkov  
2. Územnoplánovacia informácia k prevodu pozemkov na Borodáčovej - Ondrejovovej ulici  
3. Čiastočný výpis z LV č.1201, č.7868 
4. Uznesenie č. 293 / XVII /2013 zo dňa 1.3.2013 
5. Predchádzajúci súhlas primátora č. 02 01 0012 19 
6. Stanovisko hl. architektky Ing. arch. I. Konrad k prevodu pozemkov na Borodáčovej-      
Ondrejovovej ulici 
7. Vyjadrenie k uplatneným reštitučným nárokom na PK parcelu č.617 
8. Znalecký posudok č. 50/2018 – výpis zo ZP 
9. Stanovisko Západoslovenskej distribučnej, a.s. k prevodu pozemkov na Borodáčovej- 
Ondrejovovej ulici 
10.Výpis z GP č.56/2018 









































































Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov 

Komisia územného plánovania a životného prostredia  
 

   

     

 

 

 V Bratislave dňa 04. 11. 2019 

 

 

 

 

     STANOVISKO 

 

Komisie územného plánovania a životného prostredia k materiálu „Návrh na prevod 

vlastníckeho práva nehnuteľností – pozemkov pod garážami registra „C“ parc. č. 1349/2, 

1349/3, 1349/4, 1349/6, 1349/8, 1349/10, 1349/11, 1349/12, 1349/15, 1349/21  k. ú. Ružinov 

a pozemkov priľahlých ku garážam registra „C“ parc. č. 1349/84, 1349/87, 1349/89, 

1349/93, 1349/94, 1349/95, 1349/96, 1349/97, 1349/98, 1349/99, k. ú. Ružinov, 

nachádzajúcich sa na Borodáčovej - Ondrejovovej ulici, ktoré sú vo vlastníctve hlavného 
mesta SR Bratislava, zverené do správy MČ Bratislava-Ružinov, do vlastníctva majiteľov 

garáží, podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov“: 
 

 

Komisia územného plánovania a životného prostredia sa oboznámila s materiálom „Návrh  

na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností – pozemkov pod garážami registra „C“ parc.  

č. 1349/2, 1349/3, 1349/4, 1349/6, 1349/8, 1349/10, 1349/11, 1349/12, 1349/15, 1349/21   

k. ú. Ružinov a pozemkov priľahlých ku garážam registra „C“ parc. č. 1349/84, 1349/87, 

1349/89, 1349/93, 1349/94, 1349/95, 1349/96, 1349/97, 1349/98, 1349/99, k. ú. Ružinov, 

nachádzajúcich sa na Borodáčovej - Ondrejovovej ulici, ktoré sú vo vlastníctve hlavného 

mesta SR Bratislava, zverené do správy MČ Bratislava-Ružinov, do vlastníctva majiteľov garáží, 

podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov“. Komisia berie materiál na vedomie a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej 

časti Bratislava-Ružinov materiál prerokovať a schváliť. 

  

hlasovanie: 

prítomní:   7 z 9 členov Komisie   

za:  Mgr. Peter Herceg, Mgr. Maroš Mačuha, PhD., Mgr. Martin Ferák, Ing. Petra 

Kurhajcová, Mgr. Jozef Matúšek, Mgr. Michal Vicáň, Ing. Anton Gábor 

zdržal sa:  0 

proti: 0 

 

 

 

 

     

 

zapísala:  Ing. arch. Patrícia Rusnáková 

 tajomníčka 

 

Mgr. Peter Herceg, v. r. 

podpredseda komisie  
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