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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

uzatvorenie mimosúdnej dohody, ktorej predmetom bude súhlas účastníkov dohody s tým, že sa 
zruší: 
 
1. zápis pozemku registra „C“ v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5192 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 471 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/3, zapísaného na LV č. 359 v prospech 
vlastníka zapísaného na LV č. 1336 a tento pozemok bude zapísaný na LV č. 359 ako 
spoluvlastníctvo Rity Suškovej,  v podiele 1/6, Marty Poliakovej, v podiele 1/18, Silvie Zuzčákovej,  
v podiele 1/18, Renáty Zuščákovej,  v podiele 1/36 a Jozefa Zuščaka,   v podiele 1/36,  
 
2. zápis stavby súpis. č. 9859 – rodinný dom na parc. č. 5193, k. ú. Podunajské Biskupice, zapísanej   
na LV č. 1336 v prospech hlavného mesta SR Bratislavy a táto stavba bude zapísaná na nový list 
vlastníctva ako spoluvlastníctvo Rity Suškovej, v podiele 1/2, Marty Poliakovej, v podiele 
1/6, Silvie Zuzčákovej, v podiele 1/6, Renáty Zuščákovej,  v podiele 1/12 a Jozefa Zuščaka,  
v podiele 1/12.   
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová   správa 
 

PREDMET   : Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody na nehnuteľnosti v k. ú.  
                              Podunajské Biskupice, pozemok registra „C“ parc. č. 5192 v podiele 1/3 

                                     a na stavbu súpis. č. 9859 na pozemku parc. č. 5193 
 
 
ŽIADATELIA  : 1. Rita Sušková  
                                     2. Marta Poliaková 
                                     3. Silvia Zuzčáková   
                                     4. Renáta Zuščáková 
                                     5. Jozef Zuščak   
 
 
 
ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKU  
 
parc. č.    druh pozemku               výmera v m2    LV č.       podiel     
5192             zast. plochy a nádvoria                       471                        359              1/3 
5193             zast. plochy a nádvoria                         99                      1336              1/1 
 
 
ŠPECIFIKÁCIA  STAVBY  
 
súp. č.              na pozemku parc. č.            LV č.                 podiel     
9859                             5193                                    1336                       1/1 
 
 
 
SKUTKOVÝ   STAV  
 
 Hlavné mesto SR Bratislava je účastníkom súdneho konania vedeného na Okresnom súde 
Bratislava II pod sp. zn. 16C/57/2011. V tomto konaní sa žiadateľka Rita Sušková domáha určenia 
vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v k. ú. Podunajské Biskupice, pozemok parc. č. 5193             
v podiele 1/2, pozemok parc. č. 5192 v podiele 8/48 a stavba súp. č. 9859 na parc. č. 5193 v podiele 
1/2 a vydania týchto nehnuteľností. Vlastníkom týchto nehnuteľností je hlavné mesto SR Bratislava. 
 Žiadateľka Rita Sušková spolu s manželom Doc. PhDr. Ladislavom Suškom boli 
bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností v k. ú. Podunajské Biskupice, zapísaných 
v pozemkovoknižnej vložke č. 263, parc. č. 131 – záhrada o výmere 1054 m2, parc. č. 132- 
spoločný dvor o výmere 347 m2, parc. č. 133 – dom o výmere 101 m2.  Tento majetok nadobudli 
v roku 1975 na základe kúpnej zmluvy. V roku 1982 emigrovali. Doc. PhDr. Ladislav Suško bol 
odsúdený na trest prepadnutia majetku štátu. Jeho manželka Rita Sušková nebola občiankou ČSSR, 
preto nemohla byť odsúdená za emigráciu na trest prepadnutia majetku štátu. Napriek uvedeným 
skutočnostiam bol celý tento spoločný majetok žiadateľky Rity Suškovej  a jej manžela Doc. PhDr. 
Ladislava Sušku prepísaný na štát v správe Bytového podniku II. Pozemky boli geometrickým 
plánom prečíslované a bol vytvorený pozemok parc. č. 5192 a pozemok 5193, na ktorom sa 
nachádza rodinný dom.  
 Dňa 29.9.1989 uzatvorili Bytový podnik II, štátny podnik, Bratislava ako predávajúci s 
manželmi Ing. Jozefom Zuzčákom a Františkou Zuzčákovou kúpno – predajnú zmluvu, ktorej 
predmetom bol rodinný dom  v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, postavený na parc. č. 5192 – 
zast. plocha o výmere 471 m2. Zmluva bola dňa 7.2.1990 registrovaná na štátnom notárstve 
Bratislava 2 pod č. I 351/89. Týmto dňom nastali právne účinky registrácie. 



V článku I. kúpno – predajnej zmluvy zo dňa 29.9.1989 je uvedený predmet prevodu ako 
rodinný dom   v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, postavený na parc. č. 5192 – zast. plocha 
o výmere 471 m2. 
         V článku III. kúpno - predajnej zmluvy zo dňa 29.9.1989 je v odseku 1 uvedená cena 
predmetu prevodu   74 500,- Kčs, ktorá bola stanovená znaleckým posudkom č. 128/1989 zo dňa 
10.8.1989 Ing. Milana Budaya. V odseku 2 tohto článku je potom špecifikácia kúpnej ceny na 
jednotlivé časti predmetu prevodu, kde je pri pozemku uvedená jeho cena 9 420,- Kčs.   
         V znaleckom posudku Ing. Budaya sú ocenené nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom kúpno – 
predajnej zmluvy zo dňa 29.9.1989. Na strane 7 tohto posudku je pri cene pozemku odkaz  na § 14 
vyhl. 205/1988 Zb., s tým ,že ide o parcelu č. 5192 o výmere 474 m2 za cenu 20 Kčs, teda celková 
cena pozemku je 9 420,- Kčs.  
         Z uvedených listín vyplýva, že predmetom kúpno – predajnej zmluvy zo dňa 29.9.1989 bol 
rodinný dom,  oplotenie, letná kuchyňa, vonkajšie úpravy, porasty a pozemok parc. č. 5192 
o výmere 471 m2, avšak predmetom tejto zmluvy nebol pozemok parc.  č. 5193 o výmere 99 m2, na 
ktorom sa rodinný dom nachádza, preto tento pozemok nebude ani predmetom mimosúdnej dohody. 
 Listom OSM/92/Pa/71 zo dňa 28.7.1992 požiadal Magistrát hl. m. SR Bratislavy Správu 
geodézie a kartografie o vykonanie zmeny v listoch vlastníctva bývalých národných výborov          
na hlavné mesto SR Bratislavu. V zozname listov vlastníctva figuroval v k. ú. Podunajské 
Biskupice aj list vlastníctva č. 1336, a tak sa stalo, že pozemok registra „C“ v k. ú. Podunajské 
Biskupice, parc. č. 5193 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 99 m2 zapísaný na LV č. 1336 
a pozemok registra „C“ v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5192 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 471 m2 v podiele 1/3, zapísaný na LV č. 359 pre vlastníka zapísaného na LV č. 1336, boli 
v katastri nehnuteľností zapísané ako vlastníctvo hlavného mesta SR Bratislavy. Stavba súpis. č. 
9859 na parc. č. 5193 bola na list vlastníctva č. 1336 zapísaná až v roku 2012 na základe žiadosti 
hlavného mesta SR Bratislava MAGS SNM 30643/12/273737 zo dňa 25.5.2012, a to až potom, čo 
sa na hlavné mesto SR Bratislava obrátili žiadatelia. 

Dňa 6.4.2000 vydal Okresný súd Bratislava II rozsudok č.k. 12C 235/91-159, ktorým určil, 
že kúpna zmluva uzavretá medzi Ing. Jozefom Zuzčákom a Františkou Zuzčákovou a Bytovým 
podnikom dňa 29.9.1989 registrovaná Štátnym notárstvom Bratislava II pod RI 351/89 o prevode 
nehnuteľnosti parc. č. 5192 kat. územie Komárov o výmere 471 m2 je v časti prevodu jednej 
polovice tejto nehnuteľnosti neplatná. Rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa 6.6.2000. 
  Na hlavné mesto SR Bratislava sa obrátili právni nástupcovia manželov Ing. Jozefa Zuzčáka 
a Františky Zuzčákovej žiadateľka Marta Poliaková, rod. Zuzčáková a žiadateľka Silvia Zuzčáková, 
dcéry manželov Zuzčákových spolu s bratom Jozefom Zuzčákom, ktorý dňa 18.4.2012 zomrel 
a jeho právnymi nástupcami sú jeho dcéra Renáta Zuščáková a jeho syn Jozef Zuščak.  
 Nakoľko kúpnou zmluvou zo dňa 29.9.1989 bol na manželov Ing. Jozefa Zuzčáka 
a Františku Zuzčákovú prevedený rodinný dom  v Bratislave a pozemok parc. č. 5192 – zast. plocha 
o výmere 471 m2, k. ú. Podunajské Biskupice a rozsudkom Okresného súdu Bratislava II č.k. 12C 
235/91-159 súd určil, že táto zmluva je v časti prevodu jednej polovice neplatná, existujúci stav 
možno vyriešiť uzatvorením mimosúdnej dohody s pani Ritou Suškovou a právnymi nástupcami 
manželov Zuzčákových, ktorej predmetom bude zrušenie zápisu pozemku registra „C“ v k. ú. 
Podunajské Biskupice, parc. č. 5192 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 471 m2 

v spoluvlastníckom podiele 1/3, zapísaného na LV č. 359 v prospech vlastníka zapísaného na LV č. 
1336 (hlavné mesto SR Bratislava ) a tento pozemok bude zapísaný na LV č. 359 ako 
spoluvlastníctvo Rity Suškovej v podiele 1/6, Marty Poliakovej v podiele 1/18, Silvie Zuzčákovej 
v podiele 1/18, Renáty Zuščákovej v podiele 1/36 a Jozefa Zuščaka v podiele 1/36 a predmetom 
mimosúdnej dohody bude aj zrušenie zápisu stavby súp. č. 9859 – rodinný dom na parc. č. 5193,    
k. ú. Podunajské Biskupice, zapísanej na LV č. 1336 v prospech hlavného mesta SR Bratislavy 
a zapísanie tejto stavby na nový list vlastníctva ako spoluvlastníctvo Rity Suškovej v podiele 1/2, 
Marty Poliakovej v podiele 1/6, Silvie Zuzčákovej v podiele 1/6, Renáty Zuščákovej 1/12 a Jozefa 
Zuščaka v podiele 1/12.   

 







































Dohoda o mimosúdnom urovnaní 
č. 24880...1300 

 
 

Zmluvné strany 
 
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
            Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 
            Zastúpené                     : Milanom Ftáčnikom, primátorom mesta 
 IČO                               : 603 481 
  
2.         Rita Sušková 
            r.č.                                   
                                      
 
3.         Marta Poliaková 
            r.č.  
 
4.         Silvia Zuzčáková 
            r.č.  
                                      
5.         Renáta Zuščáková 
            r.č.  
 
6.         Jozef Zuščak 
            r.č. 
 
 
 
 
 
 

Čl.1 
Úvodné ustanovenie 

 
1.) Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom nehnuteľností v k. ú. Podunajské Biskupice, 
pozemok registra „C“ parc. č. 5192 - a nádvoria o výmere 471 m2 v spoluvlastníckom podiele 
1/3, zapísaný na LV č. 359, pozemok registra „C“ parc. č. 5193 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 99 m2 v podiele 1/1, zapísaný na LV č. 1336 a stavba súp. č. 9859 na parc. č. 5193 
v podiele 1/1 zapísaná na LV č. 1336. 
2.) Pani Rita Sušková spolu s manželom Doc. PhDr. Ladislavom Suškom boli 
bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností v k. ú. Podunajské Biskupice, zapísaných 
v pozemkovoknižnej vložke č. 263, parc. č. 131 – záhrada o výmere 1054 m2, parc. č. 132 - 
spoločný dvor o výmere 347 m2, parc. č. 133 – dom o výmere 101 m2.  Tento majetok 
nadobudli v roku 1975 na základe kúpnej zmluvy. V roku 1982 emigrovali. Doc. PhDr. 
Ladislav Suško bol odsúdený na trest prepadnutia majetku štátu. Pani Rita Sušková nebola 
občiankou ČSSR, preto nemohla byť odsúdená za emigráciu na trest prepadnutia majetku 
štátu. Napriek uvedeným skutočnostiam bol celý tento spoločný majetok žiadateľky Rity 
Suškovej  a jej manžela Doc. PhDr. Ladislava Sušku prepísaný na štát v správe Bytového 



podniku II. Pozemky boli geometrickým plánom prečíslované a bol vytvorený pozemok parc. 
č. 5192 a pozemok 5193, na ktorom sa nachádza rodinný dom.  
3.) Dňa 29.9.1989 uzatvorili Bytový podnik II, štátny podnik, Bratislava ako predávajúci 
manželmi Ing. Jozefom Zuzčákom a Františkou Zuzčákovou kúpno – predajnú zmluvu, ktorej 
predmetom bol rodinný dom na Komárovskej ul. č. 13 v Bratislave, k. ú. Podunajské 
Biskupice, postavený na parc. č. 5192 – zast. plocha o výmere 471 m2. Zmluva bola dňa 
7.2.1990 registrovaná na štátnom notárstve Bratislava 2 pod č. I 351/89. Týmto dňom nastali 
právne účinky registrácie. 

V článku I. kúpno – predajnej zmluvy zo dňa 29.9.1989 je uvedený predmet prevodu 
ako rodinný dom  na Komárovskej ul. č. 13 v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, 
postavený na parc. č. 5192 – zast. plocha o výmere 471 m2. 
         V článku III. kúpno - predajnej zmluvy zo dňa 29.9.1989 je v odseku 1 uvedená cena 
predmetu prevodu   74 500,- Kčs, ktorá bola stanovená znaleckým posudkom č. 128/1989 zo 
dňa 10.8.1989 Ing. Milana Budaya. V odseku 2 tohto článku je potom špecifikácia kúpnej 
ceny na jednotlivé časti predmetu prevodu, kde je pri pozemku uvedená jeho cena 9 420,- 
Kčs.   
         V znaleckom posudku Ing. Budaya sú ocenené nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom 
kúpno – predajnej zmluvy zo dňa 29.9.1989. Na strane 7 tohto posudku je pri cene pozemku 
odkaz  na § 14 vyhl. 205/1988 Zb., s tým ,že ide o parcelu č. 5192 o výmere 474 m2 za cenu 
20 Kčs, teda celková cena pozemku je 9 420 Kčs.  
         Z uvedených listín vyplýva, že predmetom kúpno – predajnej zmluvy zo dňa 29.9.1989 
bol rodinný dom na Komárovskej ul. č. 13, oplotenie, letná kuchyňa, vonkajšie úpravy, 
porasty a pozemok parc. č. 5192 o výmere 471 m2, avšak predmetom tejto zmluvy nebol 
pozemok parc. č. 5193 o výmere 99 m2, na ktorom je postavený rodinný dom. 
4.) Dňa 6.4.2000 vydal Okresný súd Bratislava II rozsudok č.k. 12C 235/91-159, ktorým 
určil, že kúpna zmluva uzavretá medzi Ing. Jozefom Zuzčákom a Františkou Zuzčákovou 
a Bytovým podnikom dňa 29.9.1989 registrovaná Štátnym notárstvom Bratislava II pod RI 
351/89 o prevode nehnuteľnosti parc. č. 5192 kat. územie Komárov o výmere 471 m2 je 
v časti prevodu jednej polovice tejto nehnuteľnosti neplatná. Rozsudok nadobudol 
právoplatnosť dňa 6.6.2000. 

 
 
 

Čl. 2 
Predmet dohody 

 
  Vzhľadom na skutočnosti uvedené v čl. 1 tejto dohody sa zmluvné strany dohodli 
v zmysle § 36a zákona č. 162/1995 Z. z. na tom, že sa zruší: 
- zápis pozemku registra „C“ v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5192 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 471 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/3, zapísaného na LV č. 359 
v prospech vlastníka zapísaného na LV č. 1336 a tento pozemok sa bude zapísaný                  
na LV č. 359 ako spoluvlastníctvo Rity Suškovej,  v podiele 1/6, Marty Poliakovej v podiele 
1/18, Silvie Zuzčákovej v podiele 1/18, Renáty Zuščákovej v podiele 1/36 a Jozefa Zuščaka, 
v podiele 1/36,  
- zápis stavby súp. č. 9859 – rodinný dom na parc. č. 5193, k. ú. Podunajské Biskupice, 
v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 1336 v prospech hlavného mesta SR Bratislavy a táto stavba 
bude zapísaná na nový list vlastníctva ako spoluvlastníctvo Rity Suškovej, v podiele 1/2, 
Marty Poliakovej,  v podiele 1/6, Silvie Zuzčákovej,  v podiele 1/6, Renáty Zuzčákovej,  
v podiele 1/12 a Jozefa Zuščaka,  v podiele 1/12.   
 



 
 
 

Čl. 3 
Platnosť a účinnosť dohody 

 
1.) Táto dohoda podlieha rozhodnutiu Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor,                    
o povolení vkladu. 
2.) Správny poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností v sume 66 Eur sa 
hradí nasledovne: Rita Sušková 33,00 Eur, Marta Poliaková 11,00 Eur, Silvia Zuzčaková         
11,00 Eur, Renáta Zuščaková 5,50 Eur a Jozef Zuščak 5,50 Eur.   
3.) Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami. 
4.) Táto dohoda je povinne zverejňovaná podľa § 5a ods. 5 zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a nadobúda účinnosť 
podľa § 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 – hlavného 
mesta SR Bratislavy. 
5.) Právne účinky vkladu vznikajú kladným právoplatným rozhodnutím Okresného úradu 
Bratislava, katastrálny odbor, o povolení vkladu.  
6.) Účastníci súhlasia s použitím ich 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. 
7.) Návrh na vklad do katastra nehnuteľností predloží hlavné mesto SR Bratislava do 15 dní 
od dňa obdržania podania, ktorým bolo doručené na Okresný súd Bratislava II späťvzatie 
žalobného návrhu vo veci vedenej pod sp. zn. 16C/57/2011. Do doby povolenia vkladu 
vlastníckeho práva sú účastníci tejto zmluvy viazaní dohodnutými podmienkami zmluvy. 

 
 
 

Čl. 4 
Osobitné ustanovenia 

 
         Uzatvorenie mimosúdnej dohody schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 
Bratislavy  na svojom zasadnutí dňa 30.1.2014 uznesením č. ........./2014. 

 
 
 

Čl. 5 
Záverečné ustanovenia 

 
1.) Zmluvné strany vyhlasujú, že porozumeli obsahu tejto dohody. Neuzatvárajú ju v tiesni     
za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Na znak 
súhlasu potvrdzujú túto dohodu svojimi podpismi. 
2.) Dohoda sa vyhotovuje v 10-tich exemplároch, z ktorých 2 budú zaslané Okresnému úradu 
Bratislava, katastrálny odbor, za účelom povolenia vkladu. Hlavné mesto SR Bratislava 
odovzdá ostatným účastníkom dohody každému jeden exemplár po podaní návrhu na vklad 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 
 
 
 



V Bratislave, dňa .................                                  V Bratislave, dňa ................. 
Hlavné mesto SR Bratislava  
 
 
 
................................................                                 ...............................................     
           Milan Ftáčnik                                                                       Rita Sušková 
 primátor hl. m. SR Bratislavy 
 
 
 
 
                                                                                             .................................................. 
                                                                                                        Marta Poliaková 
 
 
 
 
 
                                                                                              ................................................... 
                                                                                                         Silvia Zuzčáková     
 
 
 
 
 
                                                                                                ................................................... 
                                                                                                          Renáta Zuščáková 
 
 
 
 
 
                                                                                                  ................................................. 
                                                                                                                Jozef Zuščak   



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

konaného d ňa 14.1.2014 
___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Nasledovné materiály komisia neprerokovala, nako ľko vzh ľadom na po čet 
prítomných členov komisie nebola uznášania schopná. 
 
 
 
Bod č. 6 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, 
k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 1390/26, Ing. Ľubomírovi Kušovi a Ing. Radane Kušovej 
 
Bod č. 7 
Návrh na schválenie nájmu časti strechy vo výmere 1 m2, stavby súpis . číslo 1165 na pozemku parc. 
č. 4714 v Bratislave, k. ú. Petržalka, spoločnosti City TV, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípade 
hodného osobitného zreteľa 
 
Bod č. 10 
Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody na nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, 
pozemok parc. č. 5192 v podiele 1/3 a stavbu súpis č. 9859 na pozemku parc. č. 5193 
 
Bod č. 11 
Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2349, Slovenskej republike – 
Slovenskému metrologickému ústavu Bratislava so sídlom v Bratislave – majetkovoprávne 
usporiadanie pozemku pod stavbou 
 
Bod č. 12 
Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, do správy mestskej časti Bratislava – Rača, 
športový areál na Černockého ulici – druhá časť 
 
Bod č. 13 
Informácia o plnení schválených uznesení o predaji a dlhodobom nájme nehnuteľného majetku 
hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013 
 
Bod č. 14 
Informácia o počte zápisov na listoch vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy na základe 
vyhľadávacej činnosti za rok 2013 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 14.1.2014 
 
 
 
 
 
 



Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody na nehnuteľnosti v Bratislave,                           
k. ú. Podunajské Biskupice, pozemok  parc. č. 5192, v podiele 1/3 a stavbu súpis. č. 9859 
na pozemku parc. č. 5193    

kód uzn.: 5.5.1 
 

Uznesenie č. 1059/2014 
     zo dňa 16. 01. 2014 

 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť uzatvorenie mimosúdnej dohody, ktorej predmetom bude súhlas účastníkov dohody              
s tým, že sa zruší: 
 
1. zápis pozemku registra „C“ v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5192 – zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 471 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/3, zapísaného na LV č. 359 
v prospech vlastníka zapísaného na LV č. 1336 a tento pozemok bude zapísaný na LV         
č. 359 ako spoluvlastníctvo Rity Suškovej,  v podiele 1/6, Marty Poliakovej, v podiele 
1/18, Silvie Zuzčákovej, v podiele 1/18, Renáty Zuščákovej, v podiele 1/36 a Jozefa 
Zuščaka,   v podiele 1/36,  

 
2. zápis stavby súpis. č. 9859 – rodinný dom na parc. č. 5193, k. ú. Podunajské Biskupice, 

zapísanej   na LV č. 1336 v prospech hlavného mesta SR Bratislavy a táto stavba bude 
zapísaná na nový LV ako spoluvlastníctvo Rity Suškovej,  v podiele 1/2, Marty Poliakovej,  
v podiele 1/6, Silvie Zuzčákovej, v podiele 1/6, Renáty Zuščákovej,  v podiele 1/12 
a Jozefa Zuščaka,  v podiele 1/12.   

- - - 

 



  
 

 


