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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 

s c h v a ľ u j e 
 

založenie nehnuteľnosti v Bratislave, a to stavby bytového domu 9 b. j. typ Profis 2 – prístavba 
a novovytvoreného pozemku registra „C“ parc. č. 583/34 - zastavaná plocha a nádvorie vo 
výmere 23 m2, k. ú. Rusovce, ktorý vznikol podľa Geometrického plánu č. 25/2009, zo dňa 
02.06.2011 z pozemku parc. č. 583/17, k. ú. Rusovce, zapísaného na LV č. 1779 vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
 
PREDMET : Návrh na založenie nehnuteľnosti v Bratislave stavby 

bytového domu 9 b. j. typ Profis 2 – prístavba 
a novovytvoreného pozemku registra „C“ parc. č. 583/34, 
k. ú. Rusovce 

  
 

ŽIADATE Ľ:    Mestská časť Bratislava - Rusovce 
     Vývojová 484/8, 851 10 Bratislava  
     IČO:  00 304 611   
      
 
ŠPECIFIKÁCIA:  
 
stavba:  rozostavaná stavba bytového nájomného domu 9 b. j.  typ. Profis 2 – prístavba, 

na stavbu bolo vydané Rozhodnutie o umiestnení stavby č. UKSP 17108-
TX1/2009-Vd-38, zo dňa 10.11.2009 a Rozhodnutie o povolení stavby č. UKSP 
20409-TX1/2009-Vd-198, zo dňa 17.12.2009.  Stavba bytového domu je pred 
dokončením.  

 
pozemky: stavba bytového domu je situovaná na novovytvorených pozemkoch registra „C“ 

parc. č. 583/31, 583/32, 583/33, 583/34 k. ú. Rusovce ktoré vznikli podľa 
Geometrického plánu č. 25/2009, zo dňa 02.06.2011, vyhotoveného Ing. 
Martinom Orbánom – G.P.O., so sídlom Iľjušinova 8, Bratislava, IČO: 37 415 
565. Novovytvorené pozemky sú vo vlastníctve iných fyzických a právnických 
osôb zapísané na LV č. 1730, 200, 1306. Výlučne novovytvorený pozemok parc. 
č. 583/34 k. ú. Rusovce je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.   

 
parc. č.  druh pozemku  výmera v m2  z pozemku            LV___ 
583/34  zastavané plochy a nádvoria     23                    583/17  1779 
 
 
 
SKUTKOVÝ STAV    
 
 Mestská časť Bratislava – Rusovce sa v roku 2009 podujala riešiť bytovú otázku svojich 
obyvateľov formou vybudovania nájomného bytového domu na ulici Vývojovej v Bratislave. 
Pre nedostatok finančných prostriedkov bola Mestská časť Bratislava – Rusovce nútená 
požiadať o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov Ministerstvo výstavby 
a regionálneho rozvoja SR. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR poskytlo v súlade 
s § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zmluvou č. 0116-PRB-2010, zo 
dňa 10.05.2010 v znení dodatku č. 1, zo dňa 06.09.2011, dotáciu vo výške 115 680,- Eur. 
Zároveň bola Mestskej časti Bratislava – Rusovce poskytnutá podpora vo forme úveru Štátnym 
fondom rozvoja bývania podľa  zákona č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania 
v znení neskorších predpisov. Výška poskytnutého úveru predstavuje sumu 287 091, 82 Eur, 
s úrokovou sadzbou 1% p.a. na dobu 30 rokov.  
  
 
 



 
 
 Zabezpečenie úveru bolo rozdelené na dve etapy: 
 I. etapa počas realizácie stavby – zabezpečenie úveru v rámci prvej etapy riešila 
Mestská časť Bratislava – Rusovce formou založenia stavby so súp. č. 484  – Miestny úrad 
Rusovce, situovanej na pozemku  registra „C“ parc. č. 581, k. ú. Rusovce, zapísanej na LV č. 
1306. Vlastníkom uvedenej stavby je Mestská časť Bratislava – Rusovce.  
 II. etapa po kolaudácii – podľa čl. IX. zmluvy o poskytnutí podpory vo forme úveru č. 
105/11/2010 je dlžník povinný po skolaudovaní stavby zriadiť záložné právo k nehnuteľnosti, 
na ktorú bol poskytnutý úver v prospech veriteľa. Rozsah záložného práva je dohodnutý na 
výšku poskytnutého úveru. 287 091,82 Eur.   
 Vzhľadom k tomu, že rozsah záložného práva je medzi zmluvnými stranami Mestskou 
časťou Bratislava – Rusovce a Štátnym fondom rozvoja bývania dohodnutý najmenej vo výške 
1,3 násobku výšky poskytnutého úveru, požiadala Mestská časť Bratislava – Rusovce 
o možnosť zriadiť záložné právo aj na pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 
situované pod samotnou novovybudovanou stavbou nájomných bytov 9 b. j. typ Profis 2 – 
prístavby.  
 Predmetom záložného práva je novovybudovaná stavba a novovytvorený pozemok 
registra „C“ parc. č. 583/34 k. ú. Rusovce, ktorý vznikol podľa Geometrického plánu č. 
25/2009 z pozemku parc. č. 583/17 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 888 m2  k. ú. 
Rusovce, zapísaného na LV č. 1779, ktorý je v priamej správe hlavného mesta SR Bratislavy. 
Založenie nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy sa riadi ustanovenia čl. 
80 ods. 2 písm. m) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, podľa ktorého schváleniu mestským 
zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy podlieha založenie nehnuteľných vecí vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy nezverených do správy mestskej časti. 
 Podrobnosti a podmienky, za ktorých príde k založeniu uvedenej nehnuteľnosti bude 
následne vybavovať a zabezpečovať príslušná Mestská časť Bratislava – Rusovce.  































































































 


