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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu  podielu 1/5                               
k  nehnuteľnosti v  k. ú.  Rača, pozemku registra „C“ parc. č. 151/6 – zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 370 m2, LV č. 550, vo vlastníctve Oľgy Janatovej za kúpnu cenu 202,70 Eur/m2, t. z. 
celý ponúknutý podiel 1/5 za kúpnu cenu spolu 15 000,00 Eur.  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
PREDMET  : Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR 
                         Bratislavy k pozemku v Bratislave, k.ú. Rača,  parc.č. 151/6,  podiel 1/5, vo 
    vlastníctve Oľgy Janatovej 
 
 
ŽIADATE ĽKA    :   Oľga Janatová 
                            
 
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU  
 
parc. č.  druh pozemku                 výmera v m2  pozn.   
151/6              zastavané plochy a nádvoria            370                                 LV č. 550, podiel 1/5  
 
v podielovom spoluvlastníctve: Oľga Janatová – podiel 1/5, hlavné mesto SR Bratislava – podiel 
1/5, Alexander Čegan a Milena - podiel 1/5, Peter Žitný – podiel 1/5, Benjamín Čík – podiel 1/10, 
Ivan Čík – podiel 1/50, Benjamín Čík – podiel 1/50, Eleonóra Takáčová – podiel 1/50, Agneša 
Číková – podiel 1/50, Vladimír Čík – podiel 1/50  
 
 
SKUTKOVÝ STAV    
 
 Nehnuteľnosť  v katastrálnom území Rača, pozemok registra „C“ parc. č. 151/6 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 370 m2, vedený na LV č. 550 je v podielovom spoluvlastníctve Oľgy 
Janatovej – podiel 1/5, Hlavného mesta SR Bratislava – podiel 1/5, Alexandra Čegana a Mileny - 
podiel 1/5, Petra Žitného – podiel 1/5, Benjamína Číka – podiel 1/10, Ivana Číka – podiel 1/50, 
Benjamína Číka – podiel 1/50, Eleonóry Takáčovej – podiel 1/50, Agneši Číkovej – podiel 1/50, 
Vladimíra Číka – podiel 1/50. 
 Ide o spoločný dvor, ktorý slúži na prístup k nehnuteľnostiam vo vlastníctve podielových 
spoluvlastníkov tohto pozemku. Pozemok registra „C“ parc. č. 151/6 v katastrálnom území Rača bol 
protokolom č. 64/1991 zverený do správy mestskej časti Bratislava – Rača.  
 Hlavné mesto SR Bratislava je výlučným vlastníkom stavby súp. č. 6083 na pozemku     
parc. č. 146/1 a pozemku parc. č. 146/1, vedených na LV č. 72, pričom pozemok parc. č. 151/6 
(ktorého je hlavné mesto podielovým spoluvlastníkom v podiele 1/5) slúži ako prístup k tejto stavbe 
– spoločný dvor.    
 Podielová spoluvlastníčka Oľga Janatová, (ktorá je výlučnou vlastníčkou rodinného domu 
súp. č. 6086 na pozemku parc. č. 149 a pozemkov parc. č. 149,151/3, vedených na LV č.2331) 
listom zo dňa 16.10.2012, ponúkla v súlade s ustanovením § 140 Občianskeho zákonníka hlavnému 
mestu ako podielovému spoluvlastníkovi na predaj svoj spoluvlastnícky podiel k pozemku registra 
„C“ parc. č. 151/6, ktorý chce predať za kúpnu cenu 202,70 Eur/m2, za celý ponúknutý podiel 1/5 
za cenu spolu 15 000,00 Eur. 
 Podľa ustanovenia § 140 Občianskeho zákonníka ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, 
majú spoluvlastníci predkupné právo, okrem prevodu blízkej osobe. Ak sa spoluvlastníci 
nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti 
podielov.  

Podľa ustanovenia § 605 Občianskeho zákonníka ak nie je dohodnutá doba, dokedy sa má 
predaj uskutočniť musí oprávnená osoba,  v tomto prípade hlavné mesto, vyplatiť nehnuteľnosť do 
2 mesiacov po ponuke, to znamená do 15.12.2012. 
 Vzhľadom na skutočnosť, že hlavné mesto SR Bratislava je podielovým spoluvlastníkom 
pozemku parc. č. 151/6 a má zabezpečený prístup k stavbe súp. č. 6083 na pozemku parc. č. 146/1 
vo svojom výlučnom vlastníctve, odporúčame nezväčšovať spoluvlastnícky podiel k predmetnej 
nehnuteľnosti kúpou ďalšieho podielu 1/5, a preto navrhujeme neuplatniť predkupné 



právo hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu 1/5 k pozemku registra                      
„C“ parc. č. 151/6, v katastrálnom území Rača. 
 
 
O stanovisko starostu MČ Bratislava - Rača bolo požiadané dňa 26.10.2012. 
  



















Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR 
Bratislavy k pozemku v Bratislave, k. ú. Rača,  parc. č. 151/6,  podiel 1/5 vo vlastníctve 
Oľgy Janatovej  

Kód uzn.: 5.5.1 
 

Uznesenie č. 747/2012 
     zo dňa 28. 11. 2012 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu  
podielu 1/5  k  nehnuteľnosti v  k. ú.  Rača, pozemku registra „C“ parc. č. 151/6 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 370 m2, LV č. 550, vo vlastníctve Oľgy Janatovej, za kúpnu 
cenu 202,70 Eur/m2, t. z. celý ponúknutý podiel 1/5 za kúpnu cenu spolu 15 000,00 Eur.  

- - - 

 



 


