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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

zrušenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k nasledovným nehnuteľnostiam 
(samostatne stojacim garážam), v k. ú. Nové Mesto:  
- stavba súp.č. 324 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/4, LV č. 3927 
- stavba súp.č. 325 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/5, LV č. 4248 
- stavba súp.č. 326 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/6, LV č. 4247 
- stavba súp.č. 327 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/7, LV č. 4010 
- stavba súp.č. 328 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/8, LV č. 4000 
- stavba súp.č. 329 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/9, LV č. 4027 
- stavba súp.č. 330 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/10, LV č. 4090 
- stavba súp.č. 331 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/11, LV č. 4028 
- stavba súp.č. 332 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/12, LV č. 3940 
- stavba súp.č. 334 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/14, LV č. 4066 
- stavba súp.č. 335 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/15, LV č. 4190 
- stavba súp.č. 336 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/16, LV č. 4209 
- stavba súp.č. 337 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/17, LV č. 4163 
- stavba súp.č. 338 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/18, LV č. 4060 
- stavba súp.č. 339 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/19, LV č. 3926 
- stavba súp.č. 340 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/20, LV č. 4214 
- stavba súp.č. 342 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/22, LV č. 4133 
- stavba súp.č. 343 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/23, LV č. 4112 
- stavba súp.č. 344 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/24, LV č. 4061 
- stavba súp.č. 345 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/25, LV č. 4211 
- stavba súp.č. 346 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/26, LV č. 4144 
- stavba súp.č. 347 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/27, LV č. 4131 
- stavba súp.č. 348 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/28, LV č. 4138 
- stavba súp.č. 349 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/29, LV č. 3929 
- stavba súp.č. 350 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/30, LV č. 4132 
- stavba súp.č. 351 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/31, LV č. 4130 
- stavba súp.č. 352 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/32, LV č. 4174 
- stavba súp.č. 353 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/33, LV č. 4088 
- stavba súp.č. 354 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/34, LV č. 4062 
- stavba súp.č. 355 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/35, LV č. 4026 
- stavba súp.č. 356 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/36, LV č. 4177 
- stavba súp.č. 357 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/69, LV č. 4067 
- stavba súp.č. 358 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/37, LV č. 4092 
- stavba súp.č. 359 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/38, LV č. 4134 
- stavba súp.č. 360 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/39, LV č. 4052 



- stavba súp.č. 361 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/40, LV č. 4093 
- stavba súp.č. 362 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/41, LV č. 4139 
- stavba súp.č. 363 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/42, LV č. 4104 
- stavba súp.č. 364 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/43, LV č. 4135 
- stavba súp.č. 365 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/44, LV č. 4140 
- stavba súp.č. 366 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/45, LV č. 4141 
- stavba súp.č. 367 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/46, LV č. 4249 
- stavba súp.č. 368 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/47, LV č. 4059 
- stavba súp.č. 369 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/48, LV č. 4136 
- stavba súp.č. 370 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/49, LV č. 4109 
- stavba súp.č. 371 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/50, LV č. 4096 
- stavba súp.č. 372 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/51, LV č. 4065 
- stavba súp.č. 373 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/52, LV č. 4143 
- stavba súp.č. 374 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/53, LV č. 4087 
- stavba súp.č. 375 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/54, LV č. 4305 
- stavba súp.č. 376 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/55, LV č. 4142 
- stavba súp.č. 377 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/56, LV č. 4094 
- stavba súp.č. 378 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/57, LV č. 4145 
- stavba súp.č. 379 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/58, LV č. 4091 
- stavba súp.č. 380 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/59, LV č. 4089 
- stavba súp.č. 381 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/60, LV č. 4030 
- stavba súp.č. 382 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/61, LV č. 4129 
- stavba súp.č. 383 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/62, LV č. 4146 
- stavba súp.č. 384 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/63, LV č. 3991 
- stavba súp.č. 385 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/64, LV č. 4137 
- stavba súp.č. 386 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/65, LV č. 4175 
- stavba súp.č. 387 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/66, LV č. 3928 
- stavba súp.č. 388 na pozemku registra „C“ parc.č. 11921/67, LV č. 4176. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET                 : Návrh na zrušenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy 
                                      k stavbám v k.ú. Nové Mesto súp. č. 324 až 332, súp. č. 334 až 340  
                                      a súp. č. 342 až 388  
  
                                       
 
ŽIADATELIA  : 1. Občianske združenie Garáže JCH 
                                          J.C.Hronského 14 
                                          831 02  Bratislava 
                                         (zastupujúce pri podaní žiadosti jednotlivých vlastníkov garáží na 
                                          základe doložených splnomocnení) 
 
                                       2. Tatiana Nemannová 
                                           Kvačalova 45 
                                           821 08 Bratislava 
 
 
ŠPECIFIKÁCIA NEHNUTE ĽNOSTÍ 
 
súpisné číslo stavby  na pozemku parc.č.    LV č. 
324                                         11921/4                                    3927 
325                                         11921/5                                    4248 
326                                         11921/6                                    4247 
327                                         11921/7                                    4010 
328                                         11921/8                                    4000 
329                                         11921/9                                    4027 
330                                         11921/10                                  4090 
331                                         11921/11                                  4028 
332                                         11921/12                                  3940 
334                                         11921/14                                  4066 
335                                         11921/15                                  4190 
336                                         11921/16                                  4209 
337                                         11921/17                                  4163 
338                                         11921/18                                  4060 
339                                         11921/19                                  3926 
340                                         11921/20                                  4214 
342                                         11921/22                                  4133 
343                                         11921/23                                  4112 
344                                         11921/24                                  4061 
345                                         11921/25                                  4211 
346                                         11921/26                                  4144 
347                                         11921/27                                  4131 
348                                         11921/28                                  4138 
349                                         11921/29                                  3929 
350                                         11921/30                                  4132 
351                                         11921/31                                  4130 
352                                         11921/32                                  4174 
353                                         11921/33                                  4088 
354                                         11921/34                                  4062 
 



súpisné číslo stavby  na pozemku parc.č.    LV č. 
355                                         11921/35                                  4026 
356                                         11921/36                                  4177 
357                                         11921/69                                  4067 
358                                         11921/37                                  4092 
359                                         11921/38                                  4134 
360                                         11921/39                                  4052 
361                                         11921/40                                  4093 
362                                         11921/41                                  4139 
363                                         11921/42                                  4104 
364                                         11921/43                                  4135 
365                                         11921/44                                  4140 
366                                         11921/45                                  4141 
367                                         11921/46                                  4249 
368                                         11921/47                                  4059 
369                                         11921/48                                  4136 
370                                         11921/49                                  4109 
371                                         11921/50                                  4096 
372                                         11921/51                                  4065 
373                                         11921/52                                  4143 
374                                         11921/53                                  4087 
375                                         11921/54                                  4305 
376                                         11921/55                                  4142 
377                                         11921/56                                  4094 
378                                         11921/57                                  4145 
379                                         11921/58                                  4091 
380                                         11921/59                                  4089 
381                                         11921/60                                  4030 
382                                         11921/61                                  4129 
383                                         11921/62                                  4146 
384                                         11921/63                                  3991 
385                                         11921/64                                  4137 
386                                         11921/65                                  4175 
387                                         11921/66                                  3928 
388                                         11921/67                                  4176 
vo vlastníctve jednotlivých žiadateľov 
 
 
SKUTKOVÝ STAV    
 
 Hlavné mesto SR Bratislava, mestská časť Bratislava – Nové Mesto ako predávajúci 
a súčasní vlastníci stavieb (samostatne stojacich garáží) ako kupujúci uzavreli v roku 1999-2000 
kúpne zmluvy  s dohodou o predkupnom práve a o zriadení vecného bremena, ktorej predmetom 
boli stavby garáží v radovej zástavbe garáží nachádzajúcich sa na ul. J. C. Hronského v Bratislave. 
Predmetom prevodu neboli pozemky pod stavbami. 
 Hlavné mesto SR Bratislava si v jednotlivých kúpnych zmluvách zároveň vyhradilo 
predkupné právo k stavbe garáže, maximálne za cenu vo výške ceny prevodu garáže, t. z. 776,74 
Eur (23 400,-Sk), predkupné právo bolo zriadené na dobu neurčitú a  je vyznačené v časti „C“ 
listu vlastníctva. 
 Občianske združenie Garáže JCH, zastupujúce jednotlivých vlastníkov garáží pri podaní 
žiadosti a prejednávaní predmetnej veci (na základe doložených splnomocnení) svoju žiadosť 
odôvodnilo nasledovne. 



 Väčšina garáží na ul. J.C.Hronského bola prevedená z majetku mesta do vlastníctva 
nájomcov v roku 2000 a sú evidované  v katastri nehnuteľností ako stavby so súpisným číslom 
324-392 v k.ú. Nové Mesto na samostatných listoch vlastníctva. V zmysle vtedy platného 
uznesenia MsZ č. 631/1994 časť C bod 2 obsahovali kúpne zmluvy klauzulu o zriadení 
predkupného práva maximálne za pôvodnú kúpnu cenu 23 400,- Sk, ktoré je vyznačené na listoch 
vlastníctva v časti „C“ ako časovo neobmedzené vecné právo. 
 Toto uznesenie, ukladajúce povinnosť uplatňovať v kúpnych zmluvách klauzulu 
o predkupnom práve, bolo zrušené uznesením MsZ č. 800/2002 zo dňa 14.3.2002. Garáže, resp. 
iné priestory v tom istom objekte, odpredané po uvedenom dátume už preto nie sú zaťažené 
predkupným právom hlavného mesta. Na základe individuálnych žiadostí vlastníkov bolo 
uzneseniami MsZ č. 22/2007 a 184/2007 zrušené predkupné právo k ďalším garážam (stavby súp. 
č. 333 a súp. č. 341). V súčasnosti sa teda garáže na ul. J.C.Hronského nachádzajú v dvoch 
právnych režimoch, keď pri niektorých predkupné právo existuje a pri iných nie. 
 Ďalej uvádzajú, že objekt garáží je v užívaní od r. 1962 a nevyhnutne potrebuje viaceré 
opravy. Zároveň od prevodu garáží do vlastníctva nájomcov uplynulo už 10 rokov, čo je obvyklá 
doba pre trvanie predkupného práva resp. obdobných opatrení pri prevode obecných bytov. 
Existujúce časovo neobmedzené predkupné právo podľa ich názoru neprimerane obmedzuje 
značnú časť vlastníkov, znemožňuje im čerpanie bankového úveru na rekonštrukciu nehnuteľnosti 
a diskriminuje ich v porovnaní s vlastníkmi garáží, ktoré nie sú zaťažené predkupným právom, 
okrem iného i z dôvodu, že odhadované náklady na rekonštrukciu týchto garáží vzhľadom na ich 
súčasný stav sú podstatne vyššie ako cena za ktorú by mali byť na základe existujúceho 
predkupného práva odpredané hlavnému mestu SR Bratislave. 
 Na základe vyššie uvedeného žiadajú o zrušenie predkupného práva k predmetným 
garážam. 
 Pani Tatiana Nemannová požiadala dňa 14.7.2011 osobitnou žiadosťou o zrušenie 
predkupného práva k stavbe súp. č. 329 na pozemku registra „C“ parc. č. 11921/27, LV č. 4131,  
k.ú. Nové Mesto nachádzajúcej sa medzi uvedenými garážami na ul. J.C. Hronského. 
 Pani Nemannová si prvú žiadosť podala dňa 31.1.2011, v zmysle tejto žiadosti  bol 
spracovaný materiál, ktorý bol prerokovaný v Mestskej rade hlavného mesta SR Bratislavy dňa 
16.6.2011, avšak materiál  nezískal dostatočný počet hlasov na získanie uznesenia, a preto 
materiál nebol zaradený  na rokovanie mestského zastupiteľstva. 
            V závere uvádzame, že predkupné právo hlavného mesta SR Bratislavy k stavbám garáží 
v k.ú. Nové Mesto súp. č. 324-332, súp. č. 334–340 a súp. č. 342-388 je možné zrušiť dohodou 
o zrušení predkupného práva uzavretou medzi hlavným mestom SR Bratislava a jednotlivými 
vlastníkmi garáží. 
 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ na 
svojom zasadnutí dňa 17. 1. 2012 materiál stiahla z rokovania a na ďalšie rokovanie komisie 
ho žiada doplniť o informáciu ohľadom vecného bremena – Právo verejného prchodu peši 
po streche garáže.  

 
Stanovisko starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 
Nakoľko v zmluve zriadené predkupné právo v prospech hl. mesta SR Bratislavy obmedzuje 
súčasného vlastníka nehnuteľnosti s nakladaním s vlastníctvom navrhuje starosta mestskej časti 
predkupné právo hlavného mesta SR Bratislavy k predmetným nehnuteľnostiam zrušiť. 
Zároveň uvádza, že čo sa týka strešnej konštrukcie garáží, ktorá je pochôdzna a tvorí prístupovú 
komunikáciu k obytným domom nad garážami, vecné bremeno na právo prechodu verejnosti cez 
uvedenú strešnú konštrukciu, ktoré bolo zriadené zmluvami o prevode, je potrebné ponechať. 
Uvádzame, že vecné bremeno – právo verejného prechodu peši po streche garáže, ktoré je 
zapísané v časti „C“ – ťarchy jednotlivých listov vlastníctva zostane zachované. 
 





















Dohoda o zrušení predkupného práva 
          č. .................................. 
 
uzavretá podľa ustanovenia § 51a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami 
 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
zastúpené   : Milanom Ftáčnikom, primátorom mesta 
Primaciálne námestie 1, 814 99  Bratislava 
Peňažný ústav   : VÚB Bratislava-mesto 
Číslo účtu   : 6327-012/0200 
Variabilný symbol  : 2488057507 
IČO    : 603 481 
 
ako „oprávnený z predkupného práva“ 
 
a 
 
........................., rod. ........................., rodné číslo :................., nar. ..................... 
bytom .........................., 831 02  Bratislava 
občan SR 
 
ako „povinný z predkupného práva“ 
 
 

Čl. I. 
Predmet dohody 

 
1) Na základe kúpnej zmluvy č. ................................... uzavretej dňa ............................, vzniklo dňom 
vkladu vlastníckeho práva, predkupného práva a vecného bremena do katastra nehnuteľností, 
predkupné právo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „predkupné právo“) k 
stavbe súp. č. ...............(samostatne stojaca garáž) na pozemku registra „C“ parc. č. ................ , LV 
č..........., v katastrálnom území Nové Mesto. 
 
2) Zmluvné strany sa dohodli na zrušení  predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k stavbe  
súp. č. ...............(samostatne stojaca garáž) na pozemku registra „C“ parc. č. ......................., LV 
č..........., v katastrálnom území Nové Mesto a na výmaze tohto predkupného práva z údajov katastra 
nehnuteľností. 
 
 

Čl. II. 
Osobitné ustanovenia 

 
1) Zrušenie predkupného práva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schválilo Mestské 
zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. .................. zo dňa .................... 
                                                                       
2) Predkupné právo zanikne dňom právoplatnosti rozhodnutia správy katastra pre hlavné mesto SR 
Bratislavu o povolení vkladu výmazu predkupného práva k nehnuteľnosti. 
 



3) Povinný z predkupného práva sa zaväzuje, že uhradí správny poplatok za návrh na vklad výmazu 
predkupného práva.  

                                                                              
Čl. III. 

Platnosť a účinnosť dohody 
 

1) Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami. 

2) Táto dohoda je povinne zverejňovanou zmluvou podľa ust. §5a ods. 5 zákona č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a nadobúda účinnosť podľa ust. § 
47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník) dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby – oprávneného z predkupného 
práva. 
 
3) Právne účinky vkladu vznikajú kladným právoplatným rozhodnutím Správy katastra pre hlavné 
mesto SR Bratislavu o povolení vkladu výmazu predkupného práva do katastra nehnuteľností.  

4) Povinný z predkupného práva súhlasí s použitím jeho osobných údajov pre účely tejto dohody a so 
zverejnením tejto dohody podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 
neskorších predpisov.  
 
 

 
Čl. IV. 

Záverečné ustanovenia 
 

1) Zmluvné strany vyhlasujú, že túto dohodu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za nápadne 
nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. 
 
2) Zmluvné strany si dohodu prečítali, porozumeli jej a nemajú proti jej obsahu a forme žiadne 
námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 
 
3) Dohoda sa vyhotovuje v 5-ich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých 2 vyhotovenia zašle 
oprávnený z predkupného práva na správu katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu za účelom 
povolenia vkladu výmazu predkupného práva z katastra nehnuteľností, 2 vyhotovenia pre oprávneného 
z predkupného práva a 1 vyhotovenie pre povinného z predkupného práva . 
 
 
V Bratislave dňa ....................   V Bratislave dňa ....................... 
 
Oprávnený z predkupného práva :   Povinný z predkupného práva : 
 
Hlavné mesto SR Bratislava     
 
 
 
 
.......................................................                           ................................................... 
Milan Ftáčnik                         
primátor hlavného mesta     
SR Bratislavy     



































































































































Výpis  
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ   

konaného dňa 17.1.2012 
___________________________________________________________________________ 

 
 
K bodu č. 24 
Návrh na zrušenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k stavbám v k. ú. Nové Mesto, 
súp. č. 324 až 332, súp. č. 334 až 340 a súp. č. 342 až 388 
 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
stiahla z rokovania a na ďalšie rokovanie komisie ho žiada doplniť o informáciu ohľadom 
vecného bremena – Právo verejného prechodu peši po streche garáže .. 
 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová 
V Bratislave, 17.1.2012 
 
 
 







 


