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NÁVRH  UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 
I. alternatíva  
Schvaľuje kúpu nehnuteľností v k.ú. Nivy, spoluvlastníckych podielov na pozemkoch      
registra „C“: 
 
• parc.č. 9736/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 276 m2,  
• parc.č. 9736/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 100 m2,  
vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 11726/428559 prislúchajúceho k nebytovému priestoru 
č. 12-901 v suteréne stavby súp. č. 4982, Košická 22, za cenu 2.099,00 Eur  s DPH  20%,  
 
• parc.č. 9737/20 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 262 m2,  
• parc.č. 9737/21 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 125 m2,  
• parc.č. 9737/22 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 109 m2,  
• parc.č. 9737/23 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 99 m2,  
vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3160/436691 prislúchajúceho k bytu č. 3 na 1.p. stavby 
súp. č. 898, Dulovo  nám. 11, za cenu 879,00 Eur  s DPH  20%,  
vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2883/436691 prislúchajúceho k bytu č. 1 na prízemí 
stavby súp. č. 4983, Košická 30, za cenu 802,00 Eur  s DPH  20%,  
vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 11763/436691 prislúchajúceho k nebytovému priestoru 
č. 12 v suteréne stavby súp. č. 898 , Dulovo nám.10, za cenu 3.270,00 Eur  s DPH  20%,  
vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 10721/436691 prislúchajúceho k nebytovému priestoru 
č. 12 v suteréne stavby súp. č. 898, Dulovo nám. 11, za cenu 2.980,00 Eur s DPH  20%,  
 
• parc.č. 9726/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 228 m2,  
vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 49015/268356 prislúchajúceho k nebytovému priestoru 
č. 12-901 na 1.p. stavby súp. č. 1302, Tekovská 7, za cenu 9 046,00 Eur s DPH, 
 
za celkovú sumu 19.076,00 Eur, od spoločnosti JURKI-HAYTON s.r.o., so sídlom Prístavná 
2, 821 09 Bratislava,  
IČO: 31 332 251.   
 
 
II. alternatíva  
Neschvaľuje kúpu nehnuteľností v k.ú. Nivy, spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch: 
  
• parc.č. 9736/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 276 m2,  
• parc.č. 9736/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 100 m2,  
vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 11726/428559 prislúchajúceho k nebytovému priestoru 
č. 12-901 v suteréne stavby súp. č. 4982, Košická 22, za cenu 2.099,00 Eur  s DPH  20%,  
 



• parc.č. 9737/20 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 262 m2,  
• parc.č. 9737/21 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 125 m2,  
• parc.č. 9737/22 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 109 m2,  
• parc.č. 9737/23 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 99 m2,  
vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3160/436691 prislúchajúceho k bytu č. 3 na 1.p. stavby 
súp. č. 898, Dulovo  nám. 11, za cenu 879,00 Eur  s DPH  20%,  
vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2883/436691 prislúchajúceho k bytu č. 1 na prízemí 
stavby súp. č. 4983, Košická 30, za cenu 802,00 Eur  s DPH  20%,  
vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 11763/436691 prislúchajúceho k nebytovému priestoru 
č. 12 v suteréne stavby súp. č. 898 , Dulovo nám.10, za cenu 3.270,00 Eur  s DPH  20%,  
vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 10721/436691 prislúchajúceho k nebytovému priestoru 
č. 12 v suteréne stavby súp. č. 898, Dulovo nám. 11, za cenu 2.980,00 Eur  s DPH  20%,  
 
• parc.č. 9726/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 228 m2,  
vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 49015/268356 prislúchajúceho k nebytovému priestoru 
č. 12-901 na 1.p. stavby súp. č. 1302, Tekovská 7, za cenu 9 046,00 Eur s DPH, 
 
za celkovú sumu 19.076,00 Eur, od spoločnosti JURKI-HAYTON s.r.o., so sídlom Prístavná 
2, 821 09 Bratislava, IČO: 31 332 251.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová   správa 
 

PREDMET   : Návrh na kúpu spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v k. ú.  
                                     Nivy, prislúchajúcich k bytom a nebytovým priestorom vo vlastníctve  
                                     hl. m. SR Bratislava 
 
ŽIADATE Ľ  :            JURKI – HAYTON s.r.o. 
                                     Prístavná 2, 821 09 Bratislava 
                                     IČO: 31 332 251     
 
 
ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKOV  
 
parc. č.    druh pozemku               výmera v m2  pozn.      
9726/4             zast. pl. a nádvoria                            228                        LV č. 4061 
9736/3             zast. pl. a nádvoria                            276                        LV č. 3781 
9736/11           zast. pl. a nádvoria                            100                        LV č. 3781 
9737/20           zast. pl. a nádvoria                            262                        LV č. 4061 
9737/21           zast. pl. a nádvoria                            125                        LV č. 4061 
9737/22           zast. pl. a nádvoria                            109                        LV č. 4061 
9737/23           zast. pl. a nádvoria                              99                        LV č. 4061 
 
 
SKUTKOVÝ   STAV  
 
 Na hlavné mesto SR Bratislava sa obrátil právny zástupca vlastníka pozemkov registra 
„C“ v k. ú. Nivy, parc. č. 9726/4, 9736/3, 9736/11, 9737/20-23 advokátska kancelária 
PECHO & PARTNERS a návrhom na predaj spoluvlastníckych podielov na týchto 
pozemkoch, ktoré prislúchajú k bytom a nebytovým priestorom, ktoré sa nachádzajú 
v bytových domoch ležiacich na týchto pozemkoch a sú vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislava..                      

 
Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom nasledujúcich bytov a nebytových 

priestorov, ktoré sa nachádzajú v bytových domoch ležiacich na predmetných pozemkoch     
vo vlastníctve žiadateľa: 

Bytový dom: Košická 20-26, 
1/ vchod Košická 22: nebytový priestor č. 12-901 vo výmere  117,26 m2, CO kryt,  
 

Bytový dom: Dulovo nám. č. 10, 11, Košická 30, 
2/ vchod Dulovo nám.č.11: byt č. 3 vo výmere  31,60 m2, 
3/ vchod  Košická č. 30: byt č. 1 vo výmere  28,83  m2,  
4 vchod Dulovo nám.č.10: nebytový priestor č.12 vo výmere 117,63 m2,CO kryt, 
5/ vchod Dulovo nám.č.11: nebytový priestor č. 12 vo výmere 107,21 m2, výmenníková 

stanica, 

Bytový dom: Tekovská 7-9 
6/  vchod Tekovská č. 7: nebytový priestor č. 12-901 vo výmere 490,15 m2, materská škola. 
 

Uvedené 2 byty a 4 nebytové priestory sa nachádzajú v bytových domoch, v ktorých 
mestská časť Bratislava - Ružinov ako správca zvereného mestského majetku 
v predchádzajúcom období realizovala prevody vlastníctva bytov a nebytových priestorov 
podľa zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 



predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/1995 
o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov .  

Podľa § 23 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. s vlastníctvom bytu alebo nebytového 
priestoru v dome je nerozlučne spojené aj spoluvlastníctvo alebo iné spoločné právo                
k pozemku, na ktorom je dom postavený, a k priľahlému pozemku. Ak je vlastník domu aj   
vlastníkom pozemku, musí previesť zmluvou o prevode vlastníctva bytu na vlastníka bytu 
alebo nebytového priestoru v dome aj príslušný spoluvlastnícky podiel na pozemku a            
na priľahlom pozemku. Ak vlastník domu nie je vlastníkom pozemku, vzniká podľa § 23     
ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z. k pozemku právo zodpovedajúce vecnému bremenu, ktoré sa 
zapíše do katastra nehnuteľností. Preto majú všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov, 
ktorí odkúpili tieto byty a nebytového priestory od mestskej časti Bratislava – Ružinov 
usporiadaný vzťah k pozemku zastavanému a priľahlému k bytovému domu formou vecného 
bremena zapísaného na liste vlastníctva. Toto vecné bremeno sa však zriaďuje podľa zákona 
len tým, ktorí byty a nebytové priestory podľa zákona č. 182/1993 Z. z. kúpili od mestskej 
časti Bratislava - Ružinov, nie však pre hlavné mesto SR Bratislava samotné, ktoré zostáva 
vlastníkom niektorých bytov a nebytových priestorov v bytových domoch.     

Vzťah k pozemkom zastavaným a priľahlým bytovými domami nemá hlavné mesto 
SR Bratislava usporiadané ani zákonom č. 66/2009 Z. z., pretože tento zákon síce upravuje 
usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom pod stavbami vo vlastníctve obce, ktoré 
prešli do vlastníctva obce podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, vrátane priľahlej 
plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, čo je aj 
prípad predmetných bytových domov, avšak takéto vecné bremeno vzniká vo verejnom 
záujme  k pozemku pod stavbou užívanému vlastníkom stavby, ak nemá vlastník stavby        
ku dňu účinnosti tohto zákona, t. j. k 1.7.2009, k pozemku pod stavbou zmluvne dohodnuté 
iné právo, pričom k 1.7.2009 už hlavné mesto SR Bratislava nebolo vlastníkom celých 
bytových domov ako stavieb, ale už len niektorých bytov a nebytových priestorov v týchto 
stavbách.  

Vlastníkom pozemkov, na ktorých sú postavené bytové domy Košická 22, Dulovo 
nám. 10,11, Košická 30 a Tekovská 7, je spoločnosť JURKI-HAYTON s r.o., so sídlom 
Prístavná 2, Bratislava, ktorá sa obrátila na hlavné mesto SR Bratislava prostredníctvom 
svojho právneho zástupcu advokátskej kancelárie PECHO & PARTNERS s výzvou na kúpu 
pozemkov pod bytovými domami s cenou v rozpätí od 204,004 €/m2 až do 217,22 €/m2.    
Pre prípad nezáujmu o kúpu predmetných spoluvlastníckych podielov na pozemkoch možno 
požiadať o možnosť uzatvoriť zmluvu o náhrade za užívanie pozemku. V prípade, ak hl. m. 
SR Bratislava záujem o uzatvorenie kúpnej zmluvy alebo zmluvy o náhrade za užívanie 
spoluvlastníckeho podielu na pozemku do určitého termínu nepožiada, bude sa vlastník 
pozemkov domáhať ochrany svojich vlastníckych práv a požadovať náhradu za užívanie 
pozemku aj za spätné obdobie.  

Hlavné mesto SR Bratislava nemôže podľa § 18a ods. 1 zákona predávať 
vlastníkom bytov spoluvlastnícky podiel na pozemku zastavanom bytovým domom 
a priľahlom pozemku v cene vyššej ako 49,79 €/m2.  Podľa VZN môže Hlavné mesto SR 
Bratislava ako predávajúci poskytnúť nadobúdateľovi bytu 50 % zľavu z ceny 
spoluvlastníckeho podielu na pozemku. V takomto prípade je cena pozemku 24,895 €/m2, čo 
v porovnaní s žiadateľom navrhovanou kúpnou cenou predstavuje rozdiel v rozpätí              
od 179,109 €/m2 do 192,325 €/m2 v neprospech hlavného mesta SR Bratislava.   

V prípade schválenia predmetnej kúpy pozemkov by hlavné mesto SR Bratislava 
zaplatilo žiadateľovi za spoluvlastnícke podiely na pozemkoch prislúchajúcich k bytu            
na Dulovom námestí 11 a k bytu na Košickej 30 spolu sumu 1.681 €, ale v prípade predaja 
týchto pozemkov, by mesto za predaj takýchto pozemkov získalo len sumu 204,97 €      



(24,895 €/m2 podľa zákona č. 182/1993 Z. z. a VZN č. 6/1995), čo predstavuje rozdiel 
1.476,03 €  neprospech hlavného mesta SR Bratislava. 

Podľa § 11 odsek 1) písm. b) Všeobecne záväzného nariadenia Hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 6/2005 v znení Všeobecne záväzného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 8/2010 cena pozemku zastavaného domom  a priľahlého pozemku sa pre nájomcu alebo 
vlastníka nebytového priestoru a garáže určí najmenej vo výške všeobecnej hodnoty 
majetku stanovenej podľa osobitného predpisu (vyhláška č. 492/2004 Z. z. o stanovení 
všeobecnej hodnoty majetku). 

V prípade schválenia predmetnej kúpy pozemkov by hlavné mesto SR Bratislava 
zaplatilo žiadateľovi za spoluvlastnícke podiely na pozemkoch prislúchajúcich k nebytovému 
priestoru na Košickej 22, k nebytovému priestoru na Dulovom námestí 10, k nebytovému 
priestoru na Dulovom námestí 11 a k nebytovému priestoru na Tekovskej 7 spolu sumu 
17.395 €. V prípade predaja týchto pozemkov, by mesto predávalo spoluvlastnícke podiely   
na pozemkoch prislúchajúcich k nebytovým priestorom za cenu stanovenú znaleckým 
posudkom vypracovaným podľa vyhlášky č. 492/2004 Z. z.. Podľa znaleckého posudku         
č. 13/2011 vypracovaného znalcom Ing. Petrom Kapustom na stanovenie všeobecnej hodnoty 
pozemkov pod bytovým domom Košická 16,18 a bytovým domom Oravská 2,4, čo sú bytové 
domy nachádzajúce sa v tej istej lokalite ako pozemky vo vlastníctve žiadateľa, bola cena 
pozemkov stanovená vo výške 183,06 €/m2, čo pri prepočítaní tejto sumy na spoluvlastnícke 
podiely na pozemkoch prislúchajúcich k všetkým 4 nebytovým priestorom predstavuje 
celkovú sumu 15.114,68 €/m2. Táto suma je však len hypotetická, pretože v prípade 
predmetných nebytových priestorov ide o nebytové priestory, ktoré svojím spôsobom využitia 
slúžia k zabezpečeniu úloh obce (2x CO kryt, výmenníková stanica a materská škola) 
a v súčasnej dobe nie je predpoklad ich prevodu do vlastníctva iných osôb.    

Vzhľadom na nevýhodnosť kúpy pozemkov pre hlavné mesto SR Bratislavu 
odporúčame kúpu pozemkov neschváliť.  































Návrh na kúpu spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Nivy, 
prislúchajúcich k bytom a nebytovým priestorom vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy, od spoločnosti JURKI-HAYTON, s.r.o., so sídlom v Bratislave 

Kód uzn.: 5.5 
           

 
  

Uznesenie č. 493/2012 
     zo dňa 12. 04. 2012 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča  

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

Neschváliť kúpu nehnuteľností v k. ú. Nivy, spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch: 
  
- parc. č. 9736/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 276 m2,  
- parc. č. 9736/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 100 m2,  
vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 11726/428559, prislúchajúceho k nebytovému 
priestoru č. 12-901 v suteréne stavby súp. č. 4982, Košická 22, za cenu 2 099,00 Eur s DPH  
20%,  
 
- parc. č. 9737/20 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 262 m2,  
- parc. č. 9737/21 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 125 m2,  
- parc. č. 9737/22 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 109 m2,  
- parc. č. 9737/23 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 99 m2,  
vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3160/436691, prislúchajúceho k bytu č. 3 na 1. p. 
stavby súp. č. 898, Dulovo  nám. 11, za cenu 879,00 Eur  s DPH  20%,  
vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2883/436691, prislúchajúceho k bytu č. 1 na prízemí 
stavby súp. č. 4983, Košická 30, za cenu 802,00 Eur  s DPH  20%,  
vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 11763/436691, prislúchajúceho k nebytovému 
priestoru č. 12 v suteréne stavby súp. č. 898 , Dulovo nám. 10, za cenu 3 270,00 Eur  s DPH  
20%,  
vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 10721/436691, prislúchajúceho k nebytovému 
priestoru č. 12 v suteréne stavby súp. č. 898, Dulovo nám. 11, za cenu 2 980,00 Eur  s DPH  
20%,  
 
- parc. č. 9726/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 228 m2,  
vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 49015/268356, prislúchajúceho k nebytovému 
priestoru č. 12-901 na 1. p. stavby súp. č. 1302, Tekovská 7, za cenu 9 046,00 Eur s DPH, 
 
za celkovú sumu 19 076,00 Eur, od spoločnosti JURKI-HAYTON, s.r.o., so sídlom  Prístavná 
2, Bratislava, IČO 31332251.   

- - - 

 





 


