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NÁVRH UZNESENIA 
 
                                                                            
Mestské zastupiteľstvo  po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku parcely registra „C“ evidovanej 
na katastrálnej mape ako parc. č. 4365/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2891 m2, ktorého veľkosť 
je 1/251, zapísaného na LV č. 2781 pre obec Bratislava, k. ú. Petržalka, prislúchajúceho k nebytovému 
priestoru č. 2-233 (garáž), 1.p. v garážovom dome v Bratislave, súpis. č. 3330, na ulici Wolkrova, číslo 
vchodu 2, podľa zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov, za kúpnu cenu 572,79 Eur, do vlastníctva Ing. Romanovi Ružičkovi, bytom 
Mikovíniho 1624/9, Bratislava, vlastníkovi garáže č. 2-233, zapísanej na LV č. 2505 z dôvodu nápravy 
vlastníckeho práva k pozemku,  
 
s podmienkami: 

1. Nadobúdateľ podpíše zmluvu o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku prislúchajúceho ku 
garáži do 60 dní po schválení uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. 
V prípade, že nadobúdateľ zmluvu o prevode v tomto termíne nepodpíše, toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Nadobúdateľ uhradí správne poplatky za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra. 
 
 
Predaj sa schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa. § 9a ods.8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že právnemu predchodcovi žiadateľa Ing. 
Romana Ružičku bol pozemok prevedený hlavným mestom SR Bratislavou v roku 1996. Mestské 
zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy predaj odsúhlasilo a následne bola vypracovaná kúpna zmluva, 
ktorá bola predložená Okresnému úradu Bratislava V. na zápis vkladu vlastníckeho práva. Konanie na 
správnom orgáne nebolo úspešné a to aj napriek tomu, že žiadateľ za pozemok riadne zaplatil kúpnu cenu. 
Predajom príde k majetkovoprávnemu usporiadaniu vzťahov k danému pozemku a k zosúladeniu právneho 
stavu s reálnym užívaním. 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová   správa 

 
PREDMET : Návrh na prevod ako prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa spoluvlastníckeho 

podielu na pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc.č. 4365/1, prislúchajúceho 
k nebytovému priestoru č. 2-233 (garáž), 1.p. v garážovom dome na Wolkrovej ulici 
č. 2, súpisné číslo 3330, do vlastníctva Ing. Romanovi Ružičkovi v zmysle zákona NR 
SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov a § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov z dôvodu nápravy vlastníckeho práva k pozemku. 

      
ŽIADATE Ľ:  Ing. Roman Ružička 
    Mikovíniho 1627/9 
    Bratislava 
     
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU PREVODU  
k. ú. Petržalka 
- spoluvlastnícky podiel na pozemku parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape  
 parcela č. 4365/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 2891 m2,  
           ktorého veľkosť je 1/251,  
 zapísaný na liste vlastníctva č. 2781 pre obec Bratislava 
 
 prislúchajúci k nebytovému priestoru č. 2-233 (garáž), 1.p. v garážovom dome na Wolkrovej 2,súpisné 

číslo 3330 v Bratislave, na ulici Wolkrova,  číslo vchodu 2, postavený na pozemku parc. č. 4365/1, 
zapísaný na LV č. 2505 pre žiadateľa, 

 
 
SKUTKOVÝ  STAV   
 
Predmet žiadosti 
 
 Predmetom predaja je prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. 4365/1 uvedený 
v špecifikácii. 
 
Dôvod a účel žiadosti 
 

Žiadateľ je vlastníkom nebytového priestoru č. 2-233 (garáž), 1.p. na ulici Wolkrova, číslo vchodu 2 
v garážovom dome.  

Žiadateľ v roku 1997 poukázal na účet hlavného mesta čiastku 17 256,00 Sk / 572,79 Eur a to za 
svojho otca Jozefa Ružičku, uvedeného ako kupujúceho podľa Kúpnej zmluvy zo dňa 4.3.1996, za 
spoluvlastnícky podiel na pozemku pod garážovým domom. Okresný úrad Bratislava V. konanie                  
V-1779/1998 listom zo dňa 15.12.1999 vo veci Kúpnej zmluvy zo dňa 4.3.1996 prerušil a vyzval Jozefa 
Ružičku, otca žiadateľa, aby v lehote 30 dní odstránil nedostatok zistený podľa §23 ods. 1 zákona č. 
182/1993 Z.z.. Nakoľko sa tak nestalo Okresný úrad Bratislava V. konanie V-1779/1998 o prevode 
spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod garážovým domom dňa 13.7.2000 zastavil.  

  
 
 
 



 
Stanovenie kúpnej ceny 

 
K navrhovanému predaju z dôvodu nápravy vlastníckeho práva k pozemku je cena stanovená podľa 

Kúpnej zmluvy zo dňa 4.3.1996. 
Cena 
 
 Cena za m2 pozemku je stanovená podľa vyhl. č. 465/1991 Zb. v sume 1 500,00 Sk / 49,79 Eur za 1 
m2.  
 Cena spoluvlastníckeho podielu na pozemku prislúchajúceho k nebytovému priestoru č. 2-233 (garáž) 
je 572,79 Eur. 
 
Navrhované riešenie 
 
 Prevod v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov, § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a všeobecného záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky č. 6/1995 o prevode 
vlastníctva bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu nápravy vlastníckeho práva k pozemku. 
 
Osobitné ustanovenia  
 
 Na úhradu kúpnej ceny bude použitá úhrada od Ing. Romana Ružičku evidovaná v systéme IBEU. 
Nadobúdateľ uhradí správne poplatky za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra. 
 
Stanoviská odborných útvarov Magistrátu 
 
Oznámenie oddelenia účtovníctva a pohľadávok 
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje nedaňovú pohľadávku voči žiadateľovi. 
Oznámenie oddelenia miestnych daní a poplatkov 
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľovi. 
Oddelenie legislatívno-právne: 
Oddelenie legislatívno-právne neeviduje súdny spor so žiadateľom. 
 
Stanovisko starostu MČ Bratislava – Petržalka 
Je súhlasné. 
 
 
Stanovisko komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ 
Komisia po prerokovaní materiálu odporúča MsZ schváliť prevod ako prípad hodný osobitného zreteľa 
týkajúceho sa spoluvlastníckeho podielu na pozemku v Bratislave, k.ú. Petržalka, parc.č. 4365/1, 
prislúchajúceho ku garáži č. 2-233, 1.p. v garážovom dome na Wolkrovej ulici č. 2, súpis. č. 3330, do 
vlastníctva Ing. Romanovi Ružičkovi  podľa predloženého návrhu uznesenia 
 



























 
Výpis  

zo zasadnutia  komisie finan čnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ   
konaného d ňa 30.1.2017 

___________________________________________________________________________ 
 
 
k bodu 10 
Návrh na prevod ako prípadu osobitného zrete ľa týkajúceho sa spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4365/1, prislúchajúceho ku garáži č. 2-233, 1.p. 
v garážovom dome na Wolkrovej ulici č. 2, súpis. č. 3330, do vlastníctva Ing. Romanovi 
Ružičkovi  
 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť prevod ako prípad hodný osobitného zreteľa týkajúceho sa 
spoluvlastníckeho podielu na pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4365/1, prislúchajúceho 
ku garáži č. 2-233, 1.p. v garážovom dome na Wolkrovej ulici č. 2, súpis. č. 3330, do vlastníctva Ing. 
Romanovi Ružičkovi  pod ľa predloženého návrhu uznesenia.  
 
Hlasovanie:  
prítomní: 11 , za: 9, proti: 0, zdržal sa: 2 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 30.1.2017 
 
 



5.2.
5.2.3.
5.2.7.

Kód uzn.:

Návrh na prevod ako prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa spoluvlastníckeho podielu na pozemku
v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4365/1, prislúchajúceho ku garáži č. 2-233, 1. p. v garážovom
dome na Wolkrovej ulici č. 2, súpis. č. 3330, do vlastníctva Ing. Romanovi Ružičkovi

Uznesenie 471/2017
zo dňa 02.02.2017

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku parcely registra „C“ evidovanej na
katastrálnej mape ako parc. č. 4365/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 891 m², ktorého veľkosť je 1/251,
zapísaného na LV č. 2781, pre obec Bratislava, k. ú. Petržalka, prislúchajúceho k nebytovému priestoru č. 2-233
(garáž), 1. p. v garážovom dome v Bratislave, súpis. č. 3330, na ulici Wolkrova, číslo vchodu 2, podľa zákona NR SR
č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov za kúpnu cenu
572,79 Eur, do vlastníctva Ing. Romanovi Ružičkovi, bytom Mikovíniho 1624/9, Bratislava, vlastníkovi garáže č. 2-
233, zapísanej na LV č. 2505, z dôvodu nápravy vlastníckeho práva k pozemku,

s podmienkami:

1.  Nadobúdateľ podpíše zmluvu o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku prislúchajúceho ku garáži
do 60 dní po schválení uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že
nadobúdateľ zmluvu o prevode v tomto termíne nepodpíše, toto uznesenie stratí platnosť.
2.  Nadobúdateľ uhradí správne poplatky za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra.

Predaj sa schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa. § 9a ods.8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že právnemu predchodcovi žiadateľa Ing. Romana Ružičku
bol pozemok prevedený hlavným mestom SR Bratislavou v roku 1996. Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR
Bratislavy predaj odsúhlasilo a následne bola vypracovaná kúpna zmluva, ktorá bola predložená Okresnému úradu
Bratislava V. na zápis vkladu vlastníckeho práva. Konanie na správnom orgáne nebolo úspešné. a to aj napriek tomu,
že žiadateľ za pozemok riadne zaplatil kúpnu cenu. Predajom príde k majetkovoprávnemu usporiadaniu vzťahov
k danému pozemku a k zosúladeniu právneho stavu s reálnym užívaním.
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