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NÁVRH   UZNESENIA 

 

 

Mestská rada prerokovaní materiálu 

 

odporúča 

 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

 

Alternatíva 1 

schváliť neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy: 

- k spoluvlastníckemu podielu 404/2000 prislúchajúceho k bytu č. 1, vo výmere podlahovej 

plochy bytu 36,84 m², situovaného na prízemí bytového domu so súpis. č. 979, 

nachádzajúceho sa na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3681/2, k. ú. Staré Mesto, 

zapísaného na LV č. 3022, Bratislava, a podielu 3600/95295 na spoločných častiach 

a spoločných zariadeniach domu, od spoluvlastníka Michael Rival, Nemecko, za kúpnu 

cenu 20 900,00 Eur, 

- k spoluvlastníckemu podielu 404/2000 prislúchajúceho k bytu č. 1, vo výmere podlahovej 

plochy bytu 36,84 m², situovaného na prízemí bytového domu so súpis. č. 979, 

nachádzajúceho sa na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3681/2, k. ú. Staré Mesto, 

zapísaného na LV č. 3022, Bratislava, a podielu 3600/95295 na spoločných častiach 

a spoločných zariadeniach domu, od spoluvlastníka Barbary Christine Rival, Nemecko, za 

kúpnu cenu 20 900,00 Eur, 

- k spoluvlastníckemu podielu 404/2000 prislúchajúceho k bytu č. 2, vo výmere podlahovej 

plochy bytu 37,77 m², situovaného v mezaníne bytového domu so súpis. č. 979, 

nachádzajúceho sa na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3681/2, k. ú. Staré Mesto, 

zapísaného na LV č. 3022, Bratislava, a podielu 3780/95295 na spoločných častiach 

a spoločných zariadeniach domu, od spoluvlastníka Michael Rival, Nemecko, za kúpnu 

cenu 20 900,00 Eur, 

- k spoluvlastníckemu podielu 404/2000 prislúchajúceho k bytu č. 2, vo výmere podlahovej 

plochy bytu 37,77 m², situovaného v mezaníne bytového domu so súpis. č. 979, 

nachádzajúceho sa na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3681/2, k. ú. Staré Mesto, 

zapísaného na LV č. 3022, Bratislava, a podielu 3780/95295 na spoločných častiach 

a spoločných zariadeniach domu, od spoluvlastníka Barbary Christine Rival, Nemecko, za 

kúpnu cenu 20 900,00 Eur, 

- k spoluvlastníckemu podielu 404/2000 prislúchajúceho k nebytovému priestoru č. 2-12 

garáž vo výmere podlahovej plochy 19,10 m², situovaného v suteréne bytového domu so 

súpis. č. 979, nachádzajúceho sa na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3681/2, k. ú. Staré 

Mesto, zapísaného na LV č. 3022, Bratislava, a podielu 1910/95295 na spoločných častiach 

a spoločných zariadeniach domu, od spoluvlastníka Michael Rival, Nemecko, za kúpnu 

cenu 5 400,00 Eur, 

- k spoluvlastníckemu podielu 404/2000 prislúchajúceho k nebytovému priestoru č. 2-12, 

garáž vo výmere podlahovej plochy 19,10 m², situovaného na prízemí bytového domu so 

súpis. č. 979, nachádzajúceho sa na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3681/2, k. ú. Staré 

Mesto, zapísaného na LV č. 3022, Bratislava, a podielu 3600/95295 na spoločných častiach 

a spoločných zariadeniach domu, od spoluvlastníka Barbary Christine Rival, Nemecko, za 

kúpnu cenu 5 400,00 Eur, 

 



Alternatíva 2 

schváliť uplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy: 

- k spoluvlastníckemu podielu 404/2000 prislúchajúceho k bytu č. 1, vo výmere podlahovej 

plochy bytu 36,84 m², situovaného na prízemí bytového domu so súpis. č. 979, 

nachádzajúceho sa na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3681/2, k. ú. Staré Mesto, 

zapísaného na LV č. 3022, Bratislava, a podielu 3600/95295 na spoločných častiach 

a spoločných zariadeniach domu, od spoluvlastníka Michael Rival, Nemecko, za kúpnu 

cenu 20 900,00 Eur, 

- k spoluvlastníckemu podielu 404/2000 prislúchajúceho k bytu č. 1, vo výmere podlahovej 

plochy bytu 36,84 m², situovaného na prízemí bytového domu so súpis. č. 979, 

nachádzajúceho sa na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3681/2, k. ú. Staré Mesto, 

zapísaného na LV č. 3022, Bratislava, a podielu 3600/95295 na spoločných častiach 

a spoločných zariadeniach domu, od spoluvlastníka Barbary Christine Rival, Nemecko, za 

kúpnu cenu 20 900,00 Eur, 

- k spoluvlastníckemu podielu 404/2000 prislúchajúceho k bytu č. 2, vo výmere podlahovej 

plochy bytu 37,77 m², situovaného v mezaníne bytového domu so súpis. č. 979, 

nachádzajúceho sa na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3681/2, k. ú. Staré Mesto, 

zapísaného na LV č. 3022, Bratislava, a podielu 3780/95295 na spoločných častiach 

a spoločných zariadeniach domu, od spoluvlastníka Michael Rival, Nemecko, za kúpnu 

cenu 20 900,00 Eur, 

- k spoluvlastníckemu podielu 404/2000 prislúchajúceho k bytu č. 2, vo výmere podlahovej 

plochy bytu 37,77 m², situovaného v mezaníne bytového domu so súpis. č. 979, 

nachádzajúceho sa na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3681/2, k. ú. Staré Mesto, 

zapísaného na LV č. 3022, Bratislava, a podielu 3780/95295 na spoločných častiach 

a spoločných zariadeniach domu od spoluvlastníka Barbary Christine Rival, Nemecko, za 

kúpnu cenu 20 900,00 Eur, 

- k spoluvlastníckemu podielu 404/2000 prislúchajúceho k nebytovému priestoru č. 2-12 

garáž vo výmere podlahovej plochy 19,10 m², situovaného v suteréne bytového domu so 

súpis. č. 979, nachádzajúceho sa na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3681/2, k. ú. Staré 

Mesto, zapísaného na LV č. 3022, Bratislava, a podielu 1910/95295 na spoločných častiach 

a spoločných zariadeniach domu  od spoluvlastníka Michael Rival, Nemecko,  za kúpnu 

cenu 5 400,00 Eur, 

- k spoluvlastníckemu podielu 404/2000 prislúchajúceho k nebytovému priestoru č. 2-12, 

garáž vo výmere podlahovej plochy 19,10 m², situovaného na prízemí bytového domu so 

súpis. č. 979, nachádzajúceho sa na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3681/2, k. ú. Staré 

Mesto, zapísaného na LV č. 3022, Bratislava, a podielu 3600/95295 na spoločných častiach 

a spoločných zariadeniach domu, od spoluvlastníka Barbary Christine Nemecko, za kúpnu 

cenu 5 400,00 Eur, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

PREDMET:  Návrh na neuplatnenie alebo uplatnenie predkupného práva 

hlavného mesta k spoluvlastníckemu podielu 404/2000 

prislúchajúceho k bytu č. 1, 2 a k nebytovému priestoru č. 2-12 

garáž na nehnuteľnosti v Bratislave 

     

ŽIADATELIA:           Michael Rival,  

 

 

 

Barbara Christine Rival,  

      

 

ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKU 

 

parc.  č.         druh pozemku výmera v m2 _   LV č. _      spoluvlast. podiel_mesta__ 

3681/2            zastavané plochy              323       4540           56009016560/95295000000           

 

 

SKUTKOVÝ STAV  

  

 Predmet žiadosti 

 Predmetom predkupného práva je spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 404/2000 

prislúchajúci k bytu č. 1, 2 a k nebytovému priestoru č. 2-12 garáž spolu s príslušnými podielmi 

na spoločných zariadeniach a spoločných častiach domu na ulici Bratislava, zapísané na LV č. 

3022.  

 Vlastnícke právo k bytu č. 1 vedené na LV č. 4540: 

 Michael Rival    404/2000 

Barbara Christine Rival  404/2000 

Hlavné mesto     596/1000 

  

 Vlastnícke právo k bytu č. 2 vedené na LV č. 4540: 

 Michael Rival    404/2000 

Barbara Christine Rival  404/2000 

Hlavné mesto     596/1000 

 

 Vlastnícke právo k nebytovému priestoru č. 2-12 vedené na LV č. 4540: 

 Michael Rival    404/2000 

Barbara Christine Rival  404/2000 

Hlavné mesto     596/1000 

 

 Uplatnením predkupného práva sa hlavné mesto stane výlučným vlastníkom bytu    

č. 1, bytu č. 2 a nebytového priestoru č. 2-12 garáž v celosti   1/1.  

  

 Dôvod a účel žiadosti 

 Hlavné mesto SR Bratislava je zapísané na liste vlastníctva č. 3022 ako spoluvlastník 

bytu č. 1 v spoluvlastníckom podielu 596/1000, bytu č. 2 v spoluvlastníckom podiele 596/1000, 

nebytového priestoru č. 2-12 garáž v spoluvlastníckom podiele 596/1000 spolu s prislúchajúcimi 

podielmi na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu.  

 Daná stavba sa nachádza na ulici v Bratislave a je situovaná na pozemku registra „C“ KN 

parc. č. 3681/2, k. ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 4540. Predmetom prevodu nie je 

spoluvlastnícky podiel na danom pozemku.  



Listami doručenými dňa 16.3.2018 oznámili žiadatelia, že majú v úmysle predať svoje 

spoluvlastnícke podiely k bytu č. 1, 2 a k nebytovému priestoru č. 2-12 garáž, preto predkladajú 

mestu ako spoluvlastníkovi ponuku na uplatnenie predkupného práva.  

Stavbu bytového domu hlavné mesto nadobudlo podľa § 2 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí od Československého štátu, v správe národných výborov, ako odúmrť. Zvyšná 

časť celej stavby bola v roku 1991 Dohodou o vydaní veci vrátená pôvodným vlastníkom, aj 

rodine Rivalovej. 

Žiadatelia sú dedičmi pôvodných vlastníkov, ktorí dlhodobo žijú v zahraničí.  

Kúpna cena za celý predmet prevodu tvorí spolu sumu  94 400,00 Eur.  

Lehota na uplatnenie predkupného práva uplynie dňa 16.05.2018. 

 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 

 Žiadatelia sa rozhodli svoje podiely k bytu č. 1, 2 a k nebytovému priestoru previesť na 

záujemcu tretiu osobu za kúpnu cenu: 

- 20 900,00 Eur za podiel 404/2000 Michaela Rival za byt č. 1, 

- 20 900,00 Eur za podiel 404/2000 Barbary Christine Rival za byt č. 1, 

- 20 900,00 Eur za podiel 404/2000 Michaela Rival za byt č. 2, 

- 20 900,00 Eur za podiel 404/2000 Barbary Christine Rival za byt č. 2, 

-   5 400,00 Eur za podiel 404/2000 Michaela Rival za nebytový priestor č. 2-12, 

-   5 400,00 Eur za podiel 404/2000 Barbary Christine Rival za nebytový priestor č. 2-12. 

 Za rovnakú kúpnu cenu ponúkajú žiadatelia hlavnému mestu na predaj uvedené 

nehnuteľnosti.  

 

 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 v sume 94 400,00 Eur musí byť spoluvlastníkom pripísaná 

na účet najneskôr dňa 16.5.2018. 

 Nakoľko termín zasadnutia najbližšieho riadneho mestského zastupiteľstva je 

26.4.2018, je potrebné zaradiť tento materiál na prerokovanie.   

 

Stanoviská odborných útvarov magistrátu 

Sekcia financií: 

V schválenom rozpočte na rok 2018 v prvku 008 02 02 FK 0111 EK 711001 – kapitálové 

výdavky sú v súčasnosti voľné disponibilné zdroje v sume 29 145,00 eur.  

Oddelenie legislatívno-právne: 

O stanovisko bolo požiadané listom zo dňa 26.03.2018.  

 

 

 

 



 

 

O stanovisko starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto bolo požiadané listom zo dňa 

26.03.2018. 

 

 



















































          
 

         
 

         
 

         
 

         
 

   
 

Byt č. 1, Fraňa Kráľa 21, Bratislava 



          
 

         
 

         
 

         
 

         
 

   
 

Byt č. 2, Fraňa Kráľa 21, Bratislava 



 
 

       
 

       
 

     
 

  
 
 

Nebytový priestor č. 2-12, Fraňa Kráľa 21, Bratislavava 


