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NÁVRH   UZNESENIA 

 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

schvaľuje 

 

Alternatíva 1 

Uplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu 7/8 

na pozemku registra „C“ parc. č. 1533/2 – záhrady vo výmere 350 m² v k. ú. Staré Mesto, LV 

č. 474, v podielom spoluvlastníctve MUDr. Augustína Valacha, Ľubice Valachovej, Veroniky 

Prušovej, Martiny Poláčkovej, Patrika Poláčeka, Jany Popovičovej, za kúpnu cenu 110 000,00 

Eur. 

 

Alternatíva 2 

Neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu 7/8 

na pozemku registra „C“ parc. č. 1533/2 – záhrady vo výmere 350 m² v k. ú. Staré Mesto, LV 

č. 474, v podielom spoluvlastníctve MUDr. Augustína Valacha, Ľubice Valachovej, Veroniky 

Prušovej, Martiny Poláčkovej, Patrika Poláčeka, Jany Popovičovej, za kúpnu cenu 110 000,00 

Eur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

PREDMET:  Návrh na uplatnenie resp. neuplatnenie predkupného práva 

hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu na 

pozemku parc. č. 1533/2 v k. ú. Staré Mesto 

     

ŽIADATELIA:                       MUDr. Augustín Valach,  

                                                  Ľubica Valachová,  

                                                  Veronika Prušová,  

                                                  Martina Poláčková,  

                                                  Patrik Poláček,  

       Jana Popovičová,  

         

ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKOV: 

 

k. ú. Staré Mesto, register „C“ KN 

 

parc.  č.         druh pozemku       výmera v m² _  ____   _LV č. 

1533/2                 záhrady                         350            474    

               Spolu:   350 m² 

 

Pozemok parc. č. 1533/2 je evidovaný na LV č. 474 vo vlastníctve 7 podielových 

spoluvlastníkov: 

 

- MUDr. Augustín Valach, je vlastníkom spoluvlastníckeho podielu 14/64 

- Ľubica Valachová, je vlastníkom spoluvlastníckeho podielu 14/64 

- Veronika Prušová, je vlastníkom spoluvlastníckeho podielu 14/128 

- Martina Poláčková, je vlastníkom spoluvlastníckeho podielu 7/64 

- Patrik Poláček, je vlastníkom spoluvlastníckeho podielu 7/64 

- Jana Popovičová, je vlastníkom spoluvlastníckeho podielu 14/128 

- hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom spoluvlastníckeho podielu 1/8 

 

Predmetom ponuky je spoluvlastnícky podiel 7/8. 

   

SKUTKOVÝ STAV  

Predmetom žiadosti je uplatnenie, alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta 

k spoluvlastníckemu podielu 7/8 v podielovom spoluvlastníctve MUDr. Augustína Valacha,  

Ľubice Valachovej, Veroniky Prušovej, Martiny Poláčkovej, Patrika Poláčeka, Jany 

Popovičovej, na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1533/2 v k. ú. Staré Mesto v Bratislave. 

 

Dôvod a účel žiadosti 

Výzva na uplatnenie predkupného práva zo dňa 11. 7. 2017 a doplnená o znalecký posudok dňa 

6. 9. 2017. Predmetom predkupného práva je spoluvlastnícky podiel žiadateľov vo veľkosti 7/8 

na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1533/2 v k. ú. Staré Mesto v Bratislave. 

Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom spoluvlastníckeho podielu 1/8.  

 

Pozemok reg. „C“ KN parc. č. 1533/2 je zarastený trvalým trávnym porastom. Tento pozemok je 

zo strany ich vlastníkov užívaný ako záhrada a oddychová zóna.  

Hlavné mesto nie je vlastníkom žiadneho bezprostredne priľahlého pozemku k parc. č. 1533/2. 

Ponuke na uplatnenie predkupného práva doručenej na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 

dňa 6. 9. 2017, ktorej predmetom je ponuka na uplatnenie predkupného práva na pozemok reg. 

„C“ parc. č. 1533/2 v spoluvlastníckom podiele 7/8 za kúpnu cenu 110 000,00 Eur.  

 



Žiadateľom ponúknutá kúpna cena: 

Žiadateľ ponúka spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 7/8 za kúpnu cenu 110 000,00 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 svojho predkupného práva záujem, je povinné v zmysle 

zákona žiadateľovi zaplatiť na ním vopred stanovený účet ponúknutú kúpnu cenu v lehote dvoch 

mesiacov od doručenia ich ponuky t. z. do 6. 11. 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.  

 

O vyjadrenie finančného oddelenia, či sa v rozpočte hlavného mesta nachádza dostatok 

finančných prostriedkov pre uplatnenie predkupného práva, sme požiadali dňa 24. 7. 2017. 

 

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 618/2017 zo dňa 26. 10. 2017 

Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného 

mesta SR Bratislavy prerokovať 

„Návrh na uplatnenie, alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR 

Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu na pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 

1533/2“.  

 



















   

   

   

   


