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         kód uzn. 5.5.1 
                 
 

NÁVRH   UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 
schvaľuje 

 
I. alternatíva 
Uplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy: 
 
1. k spoluvlastníckemu  podielu 1/24 na pozemkoch registra „C“ v k. ú. Dúbravka,  parc. č. 
112 – záhrady vo výmere 719 m2, parc. č. 113/1 – záhrady vo výmere 142 m2 a parc. č. 113/2 
– záhrady vo výmere 579 m2, LV č. 1147, vo vlastníctve Denisy Kyselicovej, za kúpnu cenu 
19 500,00 Eur,  
 
2. k spoluvlastníckemu  podielu 1/24 na pozemku registra „E“ v k. ú. Dúbravka,  parc. č. 101 
– záhrady vo výmere 44 m2, LV č. 5190, vo vlastníctve Denisy Kyselicovej, za kúpnu cenu 
600,00 Eur,    
 
3. k spoluvlastníckemu  podielu 1/24 na pozemkoch registra „C“ v k. ú. Dúbravka,  parc. č. 
112 – záhrady vo výmere 719 m2, parc. č. 113/1 – záhrady vo výmere 142 m2 a parc. č. 113/2 
– záhrady vo výmere 579 m2, LV č. 1147, vo vlastníctve Sabiny Múdry, za kúpnu cenu 
19 500,00 Eur,   
 
4. k spoluvlastníckemu  podielu 1/24 na pozemku registra „E“ v k. ú. Dúbravka,  parc. č. 101 
– záhrady vo výmere 44 m2, LV č. 5190, vo vlastníctve Sabiny Múdry, za kúpnu cenu        
600,00 Eur. 
 
 
II. alternatíva 
Neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy: 
 
1. k spoluvlastníckemu  podielu 1/24 na pozemkoch registra „C“ v k. ú. Dúbravka,  parc. č. 
112 – záhrady vo výmere 719 m2, parc. č. 113/1 – záhrady vo výmere 142 m2 a parc. č. 113/2 
– záhrady vo výmere 579 m2, LV č. 1147, vo vlastníctve Denisy Kyselicovej, za kúpnu cenu 
19 500,00 Eur,  
 
2. k spoluvlastníckemu  podielu 1/24 na pozemku registra „E“ v k. ú. Dúbravka,  parc. č. 101 
– záhrady vo výmere 44 m2, LV č. 5190, vo vlastníctve Denisy Kyselicovej, za kúpnu cenu 
600,00 Eur ,   
 
3. k spoluvlastníckemu  podielu 1/24 na pozemkoch registra „C“ v k. ú. Dúbravka,  parc. č. 
112 – záhrady vo výmere 719 m2, parc. č. 113/1 – záhrady vo výmere 142 m2 a parc. č. 113/2 
– záhrady vo výmere 579 m2, LV č. 1147, vo vlastníctve Sabiny Múdry, za kúpnu cenu 
19 500,00 Eur,   



 
4. k spoluvlastníckemu  podielu 1/24 na pozemku registra „E“ v k. ú. Dúbravka,  parc. č. 101 
– záhrady vo výmere 44 m2, LV č. 5190, vo vlastníctve Sabiny Múdry, za kúpnu cenu  600,00 
Eur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová   správa 
 
PREDMET  :  Návrh na uplatnenie, alebo neuplatnenie predkupného práva 

 hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom na  
pozemkoch  v k. ú. Dúbravka, parc. č. 112, parc. č. 113/1, parc. 
č. 113/2 a parc. č. 101. 

      
ŽIADATELIA  : Denisa Kyselicová 
      
    
                                               Sabina Múdry     
     
 
     
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV  
k.ú. Dúbravka 
 
pozemky reg. „C“ 
parcelné číslo  druh pozemku  výmera v m2  pozn.   
       112   záhrady         719   LV č. 1147  
       113/1   záhrady                                       142    LV č. 1147 
       113/2                    záhrady         579             LV č. 1147 
                                                                                     1440 m2 
 
- parc. č. 112, parc. č. 113/1, parc. č. 113/2 sú evidované na LV č. 1147 do vlastníctva 8 
podielových spoluvlastníkov:  
 

1. Martina Matejku a manželky Zuzany v spoluvlastníckom podiele ¼  
2. Vandy Kyselicovej, rod.  v spoluvlastníckom podiele 7/24 
3. Hlavného mesta  SR Bratislava v spoluvlastníckom podiele ¼ 
4. Sabiny Múdry v spoluvlastníckom podiele 1/24 
5. Denisy Kyselicovej v spoluvlastníckom podiele 1/24 
6. Gustáva Kyselicu v spoluvlastníckom podiele 1/24 
7. Vandy Kyselicovej, rod.  v spoluvlastníckom podiele 1/24 
8. Viery Kyselicovej v spoluvlastníckom podiele 1/24 

 
pozemok reg. „E“ 
parcelné číslo  druh pozemku  výmera v m2  pozn.   
       101   záhrady         44           LV č. 5190  
 
- parc. č. 101 je evidovaná na LV č. 5190 (na snímke z katastrálnej mapy ide o parc. č.      
31/34) do vlastníctva 8 podielových spoluvlastníkov:  

 
1. Martina Matejku a manželky Zuzany v spoluvlastníckom podiele ¼ 
2. Vandy Kyselicovej, rod. v spoluvlastníckom podiele 7/24 
3. Hlavného mesta  SR Bratislava v spoluvlastníckom podiele ¼ 
4. Sabiny Múdry v spoluvlastníckom podiele 1/24 
5. Denisy Kyselicovej v spoluvlastníckom podiele 1/24 
6. Gustáva Kyselicu v spoluvlastníckom podiele 1/24 



7. Vandy Kyselicovej, rod.  v spoluvlastníckom podiele 1/24 
8. Viery Kyselicovej v spoluvlastníckom podiele 1/24 

 
* parc. č. 101 je zverená do správy mestskej časti Dúbravka zverovacím protokolom č. 19/91 
 
 
SKUTKOVÝ   STAV    
 
Predmet žiadosti 
 
Predmetom žiadosti je uplatnenie, alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR 
Bratislavy k spoluvlastníckym podielom Denisy Kyselicovej a Sabiny Múdry na pozemkoch 
reg. „C“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 112, parc. č. 113/1 a parc. č. 113/2 a na pozemku reg. „E“ 
parc. č. 101.    
 
Dôvod a účel žiadosti 
 
Výzva na uplatnenie predkupného práva bola magistrátu hlavného mesta doručená dňa 9. 1. 
2017.  
 
Predmetom predkupného práva sú spoluvlastnícke podiely žiadateliek na pozemkoch 
uvedených v špecifikácii.  
 
Hlavné mesto SR Bratislava vlastní pozemky reg. „C“ parc. č. 112, parc. č. 113/1 a parc. č. 
113/2, k. ú. Dúbravka, evidované na LV č. 1147, v spoluvlastníckom podiele ¼. Celková 
výmera týchto pozemkov je 1440 m2. Z celkovej výmery podiel hlavného mesta predstavuje 
360 m2.     
 
Pozemok reg. „E“ parc. č. 101, k. ú. Dúbravka, evidovaný na LV č. 101, má výmeru 44 m2.   
Spoluvlastnícky podiel hlavného mesta predstavuje ¼.     
 
Denisa Kyselicová a Sabina Múdry sú rovnako podielovými spoluvlastníčkami uvedených 
pozemkov. Vlastníctvo k týmto pozemkom nadobudli dedením. Vzhľadom k tomu, že  
žiadateľky nemajú záujem v podielovom spoluvlastníctve naďalej zotrvať, rozhodli sa svoje 
spoluvlastnícke podiely odplatne previesť. 
 
S odvolaním sa na § 140 Občianskeho zákonníka ponúkajú svoje spoluvlastnícke podiely na 
kúpu takto: 
 
▪ pozemky reg. „C“ parc. č. 112 vo výmere 719 m2, parc. č. 113/1 vo výmere 142 m2 a parc.                             
č. 113/2 vo výmere 579 m2, k. ú. Dúbravka, evidované na LV č. 1147, za kúpnu cenu 
19 500,00 Eur, a to za spoluvlastnícky podiel každej žiadateľky  
 
▪ pozemok reg. „E“ parc. č. 101 vo výmere 44 m2, k. ú. Dúbravka, evidovaný na LV č. 5190, 
za kúpnu cenu 600,00 Eur, za spoluvlastnícky podiel každej žiadateľky 
 
Podľa §140 Občianskeho zákonníka, ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza majú 
spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe. Ak sa spoluvlastníci                        
o výkone predkupného práva nedohodnú, majú právo podiel vykúpiť pomerne podľa veľkosti 
podielov.  



 
V zmysle daného ustanovenia predkupné právo spoluvlastníkov vyplýva priamo zo zákona. 
Takéto predkupné právo má vždy povahu vecného práva, to znamená, že ak sa neuplatní 
nezanikne a nič nebráni tomu, aby bolo uplatnené pri ďalšom prevode.  
 
Podľa § 605 Občianskeho zákonníka, ak nie je dohodnutá doba dokedy sa má predaj 
uskutočniť, musí oprávnená osoba nehnuteľnosť vyplatiť do dvoch mesiacov po ponuke.   
Ponuka sa vykoná ohlásením všetkých podmienok, ak ide o nehnuteľnosť, musí byť písomná. 
 
Vychádzajúc z vyššie uvedeného, ak si hlavné mesto svoje predkupné právo k ponúkaným 
spoluvlastníckym podielom uplatní, musí Denise Kyselicovej a Sabine Múdry celkovo 
zaplatiť kúpnu cenu vo výške 40 200, 00 Eur ( 2 x 19 500, 00 Eur + 2 x 600,00 Eur) na nimi 
vopred stanovený účet v zákonom stanovenej dvojmesačnej lehote t. z. do 9. 3. 2017.  
 
Nakoľko však, v zmysle zákona ide o zákonné predkupné právo spoluvlastníkov, hlavné 
mesto, ako jeden z podielových spoluvlastníkov, má právo si svoje predkupné právo uplatniť 
aj ku každému pozemku samostatne.  
 
Po miestnej obhliadke daných pozemkov sme zistili, že pozemky sa nachádzajú na okraji  
mestskej časti Dúbravka. Od ulice tvoria spolu jeden súvislý celok. Na pozemkoch sa 
nachádza udržiavaný trávnatý porast a sú na ňom vysadené stromy.  Pozemky sú po 
vonkajšom obvode oplotené. Na bezprostredne susediacich pozemkoch (od ulice k studni), 
ktoré sú vo vlastníctve tretích osôb, sú postavené rodinné domy.   
 
O vyjadrenie sa finančného oddelenia, či v rozpočte hlavného mesta sa nachádza  
dostatok finančných prostriedkov pre uplatnenie predkupného práva, sme požiadali dňa 
30. 1. 2017. 
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