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kód uzn. 5.5.1.

NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje
Alternatíva 1
neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k nehnuteľnostiam v k. ú. Staré
Mesto, k stavbe súpis. č. 670 na pozemku parc. č. 3338 a k pozemku registra „C“ KN parc.
č. 3338 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 602 m², LV č. 7019, vo vlastníctve spoločnosti
URBIA DEVELOPMENT s.r.o., so sídlom na Panskej 14 v Bratislave, IČO 35869607, za kúpnu
cenu 1 174 754,00 Eur.
Alternatíva 2
uplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k nehnuteľnostiam v k. ú. Staré
Mesto, k stavbe súpis. č. 670 na pozemku parc. č. 3338 a k pozemku registra „C“ KN parc.
č. 3338 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 602 m², LV č. 7019, vo vlastníctve spoločnosti
URBIA DEVELOPMENT s.r.o., so sídlom na Panskej 14 v Bratislave, IČO 35869607, za kúpnu
cenu 1 174 754,00 Eur.

Dôvodová správa
PREDMET

:

Návrh na neuplatnenie alebo uplatnenie predkupného práva
hlavného mesta SR Bratislavy k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú.
Staré Mesto, stavbe súp. č. 670 na parc. č. 3338 a pozemku parc. č.
3338 – Panenská 17

ŽIADATEĽ

:

URBIA DEVELOPMENT s.r.o.
Panská 14, 811 01 Bratislava
IČO 35869607

ŠPECIFIKÁCIA NEHNUTEĽNOSTÍ
k. ú. Staré Mesto
parc. číslo
druh pozemku
3338
zastavané plochy

výmera v m2
602

pozn.
LV č. 7019

STAVBA súpis. č. 670 nachádzajúca sa na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 3338 – Panenská 17
- vo vlastníctve spoločnosti URBIA DEVELOPMENT s.r.o.
Podľa LV č. 7019 ide o nehnuteľnú kultúrnu pamiatkou (národná kultúrna pamiatka)

SKUTKOVÝ STAV
Predmet žiadosti
Predmetom žiadosti je ponuka žiadateľa na využitie predkupného práva hlavného mesta
SR Bratislavy k nehnuteľnostiam uvedeným v špecifikácii.
Dôvod a účel žiadosti
Ponuka na uplatnenie predkupného práva bola doručená hlavnému mestu SR Bratislava
dňa 30. 05. 2017.
Nehnuteľnosti uvedené v špecifikácii kúpil právny predchodca žiadateľa spoločnosť
CityPro spol. s r.o. od hlavného mesta SR Bratislavy, v správe Mestskej časti Bratislava – Staré
Mesto za kúpnu cenu 8 000 000,00 Sk (265 551,00 €) kúpnou zmluvou č. 601005198. V čl. 5
ods. 1 bolo dohodnuté predkupné právo tak, že nehnuteľnosť sa predáva kupujúcemu s výhradou
predkupného práva podľa §§ 602-606 Občianskeho zákonníka v prospech hlavného mesta SR
Bratislavy za kúpnu cenu maximálne vo výške 8 000 000,00 Sk. V prípade rekonštrukcie
predmetu zmluvy pred uplatnením predkupného práva v kúpnej zmluve budú zohľadnené
náklady preukázateľne vynaložené na rekonštrukciu. Ide o predkupné právo ako vecné právo, t.
zn. je zapísané na liste vlastníctva č. 7019 v časti C Ťarchy (Predkupné právo na parc. č. 3338
s domom č.s. 670 v prospech hlavného mesta SR Bratislavy, podľa V-2939/2000 zo dňa
15.12.2000) a aj v prípade, že sa pri niektorom z uskutočnených prevodov neuplatní, zostáva
hlavnému mestu SR Bratislave zachované aj voči ďalšiemu nadobúdateľovi. Dĺžka trvania
predkupného práva nebola obmedzená.
V roku 2005 doručila spoločnosť CityPro spol. s r.o. hlavnému mestu SR Bratislave
ponuku na uplatnenie predkupného práva k nehnuteľnostiam uvedených v špecifikácii za cenu
22 467 440,00 Sk (t.j. 745 782,38 Eur). Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy

uznesením č. 623/2005 zo dňa 31. 03. 2005 schválilo neuplatnenie predkupného práva hlavného
mesta SR Bratislavy k dotknutým nehnuteľnostiam. Kúpnou zmluvou zo dňa 11. 07. 2005
spoločnosť CityPro spol. s r.o. predala spoločnosti URBIA DEVELOPMENT s.r.o. uvedené
nehnuteľnosti za kúpnu cenu 1 641 500,00 Eur.
Žiadateľ má záujem predať dotknuté nehnuteľnosti spoločnosti AMALCA
DEVELOPMENT a. s., ktorej chce predať aj susedné nehnuteľnosti na Panenskej č. 15
v Bratislave, pričom budúci kupujúci má záujem nehnuteľnosti na Panenskej č. 15 a č. 17
rekonštruovať.
Žiadateľom ponúkaná kúpna cena
Žiadateľ ponúka hlavnému mestu SR Bratislave uvedené nehnuteľnosti za celkovú kúpnu
cenu 1 174 754,00 Eur bez DPH, ktorá je tvorená súčtom sumy 1 167 875,00 Eur bez DPH ako
kúpnej ceny za stavbu a sumy 6 879,00 Eur bez DPH ako kúpnej ceny za pozemok.
Žiadateľ uvádza, že kúpna cena nehnuteľností bola určená v zmysle čl. 5 ods. 1 kúpnej
zmluvy č. 601005198, podľa ktorého sa má celková kúpna cena kreovať ako súčet sumy určenej
maximálnou hranicou 8 000 000,00 Sk (265 551,35 Eur) a sumy preukázaných nákladov na
rekonštrukciu nehnuteľností. Konkrétna kúpna cena 1 174 754,00 Eur uvedená v ponuke, je
cenou ponúknutou záujemcom o kúpu nehnuteľností, pričom žiadateľ konštatuje, že táto suma je
nižšia, ako je maximálna kúpna cena za nehnuteľnosti prichádzajúca do úvahy postupom podľa
čl. 5 kúpnej zmluvy z roku 2000.
Žiadateľ predložil znalecký posudok č. 72/2017, podľa ktorého náklady, ktoré boli
vynaložené na rekonštrukciu stavby od roku 2001 po súčasnosť boli v sume 1 147 875,12 Eur
bez DPH (1 369 674,20 Eur s DPH).
V prípade, že si hlavné mesto SR Bratislava uplatní predkupné právo k dotknutým
nehnuteľnostiam, bude povinné uhradiť spoločnosti URBIA DEVELOPMENT s.r.o.
kúpnu cenu v sume 1 174 754,00 Eur do 2 mesiacov od doručenia ponuky, t. zn. do 30. 07.
2017.
Zákonná úprava predkupného práva
Podľa § 602 ods. 1 Občianskeho zákonníka kto predá vec s výhradou, že mu ju kupujúci
ponúkne na predaj, keby ju chcel predať, má predkupné právo.
Podľa § 603 ods. 2 Občianskeho zákonníka predkupné právo možno dohodnúť aj ako
vecné právo, ktoré pôsobí aj voči nástupcom kupujúceho. Zmluva sa musí uzavrieť písomne a
predkupné právo sa nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností. Ak predávajúci nekúpil vec
ponúknutú kupujúcim, zostáva mu zachované predkupné právo aj voči jeho právnemu
nástupcovi.
Podľa § 605 Občianskeho zákonníka ak nie je dohodnutá doba, dokedy sa má predaj
uskutočniť, musí oprávnená osoba vyplatiť hnuteľnosť do ôsmich dní, nehnuteľnosť 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.
Podľa § 606 Občianskeho zákonníka kto je oprávnený kúpiť vec, musí zaplatiť cenu
ponúknutú niekym iným, ak nie je dohodnuté inak. Ak nemôže vec kúpiť alebo ak nemôže splniť
podmienky ponúknuté popri cene a ak ich nemožno vyrovnať ani odhadnou cenou, predkupné
právo zanikne.
Nehnuteľnosť je kultúrna pamiatka, a preto sa na ňu vzťahuje predkupné právo štátu
podľa § 23 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
Žiadateľ nám oznámil, že ponuku na predaj nehnuteľností bola preto zaslaná aj Ministerstvu

kultúry SR.
Stanovisko Sekciu financií, oddelenia rozpočtu a kontrolingu:
V schválenom rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 nie sú rozpočtované
finančné prostriedky v požadovanej výške na uplatnenie predkupného práva.
Listom zo dňa 06. 06. 2017 sme požiadali Sekciu územného plánovania, oddelenie usmerňovania
investičnej činnosti o územnoplánovaciu informáciu k dotknutým nehnuteľnostiam.
Listom zo dňa 06. 06. 2017 sme požiadali o stanovisko starostu mestskej časti Bratislava – Staré
Mesto k uplatneniu predkupného práva.

