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NÁVRH   UZNESENIA 

 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

schvaľuje 

 

 

Alternatíva 1 

neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k nehnuteľnosti v k. ú. Nivy, 

k pozemku registra „E“ parc. č. 15436 – záhrady vo výmere 1078 m², zapísanému na LV č. 

4429, v podiele ½, od spoluvlastníčky Viery Schneiderovej, za kúpnu cenu 70 000,00 Eur. 

 

Alternatíva 2 

uplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k nehnuteľnosti v k. ú. Nivy, 

k pozemku registra „E“ parc. č. 15436 – záhrady vo výmere 1078 m², zapísanému na LV č. 

4429, v podiele ½, od spoluvlastníčky Viery Schneiderovej, za kúpnu cenu 70 000,00 Eur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

PREDMET:  Návrh na neuplatnenie alebo uplatnenie predkupného práva 

hlavného mesta k pozemku v k. ú. Nivy, parc. č. 15436, 

v podiele 1/2 

     

ŽIADATEĽKA:             Viera Schneiderová,  

 

     

      

 

ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKU 

 

parc.  č.         druh pozemku       výmera v m2 _    _LV č. _    spoluvlastnícky podiel___ 

15436                  záhrady               1078   4429                     1/2 

 

 

 

SKUTKOVÝ STAV  

  

 Predmet žiadosti 

 Predmetom predkupného práva je spoluvlastnícky podiel vo veľkosti ½ na pozemku 

registra „E“ v k. ú. Nivy, parc. č. 15436 – záhrady vo výmere 1078 m², zapísaného 

na LV č. 4429. 

  

 Dôvod a účel žiadosti 

 Hlavné mesto SR Bratislava je zapísané na liste vlastníctva č. 4429 ako spoluvlastník 

pozemku registra „E“ v k. ú. Nivy, parc. č. 15436 – záhrady vo výmere 1078 m² v podiele ½. 

Žiadateľka taktiež vlastní spoluvlastnícky podiele vo veľkosti ½ na uvedenej nehnuteľnosti.  

Listom doručeným dňa 16.2.2018 oznámila žiadateľka, že má v úmysle predaj svoj 

spoluvlastnícky podiel na predmetnom pozemku tretej osobe za kúpnu cenu vo výške 

70 000,00 Eur, preto predkladá mestu ako spoluvlastníkovi ponuku na uplatnenie predkupného 

práva.  

Predmetný pozemok sa nachádza na ulici Mlynské Nivy. Ide o nezastavaný pozemok zarastený 

náletovými drevinami, ktorý z časti vo výmere 79 m2 zasahuje do chodníka a do komunikácie na ulici 

Mlynské nivy, od ktorých je oddelený plotom.   

 Podľa čl. 80 ods. 2 písm. a) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy Mestské zastupiteľstvo 

hlavného mesta SR Bratislavy schvaľuje odplatné nadobúdanie nehnuteľností do vlastníctva 

Bratislavy. 

     

 Stanovenie kúpnej ceny 

Žiadateľka ponúkla mestu svoj spoluvlastnícky podiel vo veľkosti ½ na pozemku registra 

„E“ v k. ú. Nivy, parc. č. 15436 – záhrady vo výmere 1078 m² za celkovú kúpnu cenu 

70.000,00 Eur.  

 

 Jednotková cena 

 Jednotková hodnota pozemku registra „E“ parc. č. 15436, k. ú. Nivy vychádza z celkovej 

kúpnej ceny 70.000,00 Eur za spoluvlastnícky podiel vo veľkosti ½ na pozemku vo výmere 

1078 m², čo predstavuje sumu cca 129,87 Eur/m². 

 

 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 ( § 116, 117).  



 V súlade s ustanovením § 605 Občianskeho zákonníka, ak nie je dohodnutá doba, dokedy 

sa má predaj uskutočniť, musí oprávnená osoba vyplatiť nehnuteľnosť do dvoch mesiacov 

po ponuke. Ak táto doba uplynie márne, predkupné právo zanikne. Potom už spoluvlastnícky 

podiel možno previesť na inú osobu. Spoluvlastníkovi tým zároveň vzniká predkupné právo voči 

nadobúdateľovi podielu ako novému spoluvlastníkovi. 

Ponuka urobená v rámci predkupného práva nie je klasickým návrhom na uzavretie 

zmluvy vychádzajúcim zo všeobecnej občianskoprávnej zásady zmluvnej voľnosti, v ktorom 

môže navrhovateľ svojím prejavom vôle vymedziť lehotu pre prijatie návrhu.  

 Z uvedeného vyplýva, že ak by hlavné mesto SR Bratislava malo záujem na uplatnení 

predkupného práva, kúpna cena vo výške 70 000,00 Eur musí byť spoluvlastníčke pripísaná 

na účet najneskôr dňa 16.4.2018. 

 Nakoľko termín zasadnutia najbližšieho riadneho mestského zastupiteľstva je 

26.4.2018, je potrebné zaradiť materiál do bodu rôzne na zasadnutie mestského 

zastupiteľstva dňa 15.3.2018.  

 

 Stanoviská odborných útvarov Magistrátu 

Oddelenie usmerňovania investičnej činnosti: 

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov stanovuje       

pre územie, ktorého súčasťou je pozemok parc. č. 15436, funkčné využitie územia: zmiešané 

územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných, číslo funkcie 502, rozvojové územie, 

regulačný kód H – severné väčšia časť pozemku; parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy, číslo 

funkcie 1110 – južná menšia časť pozemku, ktorá je súčasťou komunikačného priestoru ulice 

Mlynské nivy. 

Oddelenie rozpočtu a kontrolingu: 

Ohľadom prostriedkov potrebných na uplatnenie predkupného práva informuje, že v prvku 008 

02 02 FK 0111 EK 711001 – kapitálové výdavky sú v schválenom rozpočte 2018 

narozpočtované fin. prostriedky vo výške 100 000,00 eur. 

 

O stanovisko Oddelenia dopravného inžinierstva bolo požiadané listom zo dňa 28.2.2018. 

 

 

























  

   

  

  


