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Návrh uznesenia
Dôvodovú správu s uznesením MsR
Ponuku zo dňa 11.5.2017
Snímky z mapy 3x
LV č. 5190
LV č. 1147
Stanovisko komisie

kód uzn.

5.5.1.

NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje
neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy:
1. 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 Gustáva Kyselicu, za kúpnu cenu
183,34 Eur,
2. k spoluvlastníckemu podielu 1/4 na pozemku registra „E“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 101
- záhrady vo výmere 44 m², LV č. 5190, vo vlastníctve Vandy Kyselicovej, za kúpnu cenu
1100,00 Eur,
3. 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 Vandy Kyselicovej, za kúpnu cenu
183,34 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 Vandy Kyselicovej, za kúpnu cenu
183,34 Eur,
5. 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 Viery Kristíny Kyselicovej, za kúpnu
cenu 183,34 Eur.

Dôvodová správa
PREDMET:

Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR
Bratislavy k spoluvlastníckym podielom na pozemku v k. ú.
Dúbravka, parc. č. 101

ŽIADATELIA:

Gustáv Kyselica

Vanda Kyselicová,

Vanda Kyselicová,

Viera Kristína Kyselicová

ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV
k. ú. Dúbravka, register „E“

parc. č.
101

druh pozemku
záhrady

výmera v m² _ ____
44
Spolu: 44 m²

_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 1/4
2. Vandy Kyselicovej, v spoluvlastníckych podieloch 1/4 a 1/24
3. Hlavného mesta SR Bratislava v spoluvlastníckom podiele 1/4
4. Sabiny Múdrej v spoluvlastníckom podiele 1/24
5. Denisy Kyselicovej v spoluvlastníckom podiele 1/24
6. Gustáva Kyselicu v spoluvlastníckom podiele 1/24
7. Vandy Kyselicovej, v spoluvlastníckom podiele 1/24
8. Viery Kristíny 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 neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta k spoluvlastníckym
podielom Gustáva Kyselicu, Vandy Kyselicovej, Vandy Kyselicovej, rod. Kyselicovej a Viery
Kristíny Kyselicovej na pozemku reg. „E“ parc. č. 101, k. ú. Dúbravka.

Dôvod a účel žiadosti

Výzva na uplatnenie predkupného práva doručená dňa 16. 05. 2017.
Predmetom predkupného práva sú spoluvlastnícke podiely žiadateľov na pozemku reg. „E“ parc.
č. 101, k. ú. Dúbravka.
Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom spoluvlastníckeho podielu 1/4.

Žiadateľmi ponúkaná kúpna cena:
▪ Gustáv Kyselica ponúka spoluvlastnícky podiel 1/24 za kúpnu cenu 183,34 Eur
▪ Vanda Kyselicová, ponúka spoluvlastnícky podiel 1/4 za kúpnu cenu 1 100,00 Eur
a spoluvlastnícky podiel 1/24 za kúpnu cenu 183,34 Eur
▪ Vanda Kyselicová, ponúka spoluvlastnícky podiel 1/24 za kúpnu cenu 183,34 Eur
▪ Viera Kristína Kyselicová ponúka spoluvlastnícky podiel 1/24 za kúpnu cenu 183,34 Eur.
Okrem zaplatenia kúpnej ceny žiadatelia od kupujúceho požadujú aj úhradu správneho poplatku
za návrh na vklad v celej výške. Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch je
správny poplatok za návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti v lehote
30 dní stanovený na 66,00 Eur.
Zákonná úprava predkupného práva a termín úhrady kúpnej ceny
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.
Podľa § 605 Občianskeho zákonníka, ak nie je dohodnutá doba dokedy sa má predaj uskutočniť,
musí oprávnená osoba nehnuteľnosť vyplatiť do dvoch mesiacov po ponuke. Ak táto doba
uplynie márne, predkupné právo zanikne. Ponuka sa vykoná ohlásením všetkých podmienok, ak
ide o nehnuteľnosť, musí byť ponuka písomná.
Predkupné právo uplatnené z titulu podielového spoluvlastníctva pozemku je zákonným
predkupným právom. 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.
Ak hlavné mesto má o uplatnenie si svojho predkupného práva záujem, je povinné v zmysle
zákona žiadateľom zaplatiť na nimi vopred stanovené účty ponúknuté kúpne ceny v lehote dvoch
mesiacov od doručenia ich ponuky t. z. do 16. 07. 2017.
V prípade, že o uplatnenie predkupného práva bude mať záujem viacero spoluvlastníkov, budú
žiadatelia povinní pri predaji dodržať zákonný postup podľa § 140 Občianskeho zákonníka, in
fine.
Zistenia po miestnej obhliadke:
Po miestnej obhliadke pozemku registra „E“ parc. č. 101 sme zistili, že tento pozemok sa
nachádza na okraji mestskej časti Dúbravka a spolu so susednými pozemkami registra „C“ parc.
č. 112, parc. č. 113/2 a parc. č. 113/1 tvorí jeden súvislý oplotený celok. Na pozemkoch sa
nachádza udržiavaný trávnatý porast a sú na ňom vysadené stromy.

Pozemok registra „E“ parc. č. 101 je zapísaný do vlastníctva tých istých subjektov ako pozemky
reg. „C“ parc. č. 112, parc. č. 113/2 a parc. č. 113/1.
Susedné pozemky parc. č. 31/33, parc. č. 117/3, parc. č. 111/1 a parc. č. 111/2, sú vo vlastníctve
tretích osôb. Na pozemkoch sú umiestnené rodinné domy.
O vyjadrenie finančného oddelenia, či sa v rozpočte hlavného mesta nachádza dostatok
finančných prostriedkov pre uplatnenie predkupného práva, sme požiadali dňa
25. 05. 2017.

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 589/2017 zo dňa 14. 06. 2017
Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného
mesta SR Bratislavy prerokovať
„Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy
k spoluvlastníckym podielom na pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 101“.

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 12.06.2017
___________________________________________________________________________

k bodu
Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym
podielom na pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 101
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní
materiálu odporúča MsZ schváliť Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR
Bratislavy k spoluvlastníckym podielom na pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 101, podľa
predloženého návrhu uznesenia

Hlasovanie:
prítomní: 8, za: 8 , proti: 0, zdržal sa: 0

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r.
V Bratislave, 12.06.2017

