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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

zrušenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemkom registra „C“ v Bratislave, 
k. ú. Podunajské Biskupice:  
- parc. č. 3379/1 – záhrady vo výmere 335 m2, vo vlastníctve Blanky Jamrichovej, bytom 
Rumančeková 32, 821 01  Bratislava, LV č. 4686, 
- parc. č. 3379/2 – záhrady vo výmere 318 m2, parc. č. 3379/9 – zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 17 m2, v bezpodielovom spoluvlastníctve Vincenta Horvátha a Ireny Horváthovej, obaja 
bytom Vetvárska 21, 821 06 Bratislava, LV č. 4510, 
- parc. č. 3379/3 – záhrady vo výmere 317 m2, parc. č. 3379/12 – zastavané plochy a nádvoria        
vo výmere 18 m2, vo vlastníctve Ota Tótha, bytom Klenová 12, 831 01 Bratislava, LV č. 4511, 
- parc. č. 3379/4 – záhrady vo výmere 335 m2, v bezpodielovom spoluvlastníctve MUDr. Ladislava 
Páleníka a MUDr. Oľgy Páleníkovej, obaja bytom Bárdošova 5, 831 01 Bratislava, LV č. 4618. 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET  :  Návrh na zrušenie predkupného práva hlavného mesta SR  
                                   Bratislavy k pozemkom v  k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 3379/1,  
                                   3379/2, 3379/3, 3379/4, 3379/8, 3379/9, 3379/12 
  
 
 
ŽIADATELIA:   1. Blanka Jamrichovej, Rumančeková 32, Bratislava, 
                           2. Vincent Horváth a Irena Horváthova, Vetvárska 21, Bratislava, 
                           3. Oto Tóth, Klenová 12, 831 01 Bratislava, 
                           4. MUDr. Ladislav Páleník a MUDr. Oľga Páleníková, Bárdošova 5,  
                                        Bratislava 
                          5. Vladimír Marko, Učiteľská 26, Bratislava 
 
    
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV  
 
parc. č.     druh pozemku výmera v m2    list vlastníctva                                vlastník             . 
3379/1            záhrady               335                    4686                                 Blanka Jamrichová 
3379/2            záhrady               318                    4510                      Vincent Horvath a manž. Irena 
3379/3            záhrady               317                    4511                                        Oto Tóth     
3379/4            záhrady               335                    4618             MUDr. Ladislav Páleník a manž. Oľga                 
3379/8            záhrady               335                    4619                                   Vladimír Marko     
3379/9            zast. pl.                 17                    4510                      Vincent Horváth a manž. Irena     
3379/12          zast. pl.                 18                    4511                                          Oto Tóth 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
spolu:                                       1675 m2  
 
 
    
SKUTKOVÝ STAV  
 
 Listom doručeným dňa 25.9.2013 požiadali žiadatelia o zrušenie predkupného práva 
hlavného mesta SR Bratislava. Predkupné právo hlavného mesta bolo zriadené kúpnymi zmluvami 
uzatvorenými v roku 1998 medzi hlavným mestom SR Bratislava a MČ Bratislava – Podunajské 
Biskupice ako vlastníkom a žiadateľmi ako kupujúcimi, resp. s právnymi predchodcami žiadateľov. 
Predmetom týchto kúpnych zmlúv boli nasledujúce pozemky: Blanke Jamrichovej sa previedol 
pozemok parc. č. 3379/1, manželom Vincentovi Horváthovi a Irene Horváthovej sa previedli 
pozemky parc. č. 3379/2, 3379/9, manželom Zoltánovi Tóthovi a Marte Tóthove (právni 
predchodcovia Oto Tótha) sa previedli pozemky parc. č. 3379/3, 3379/12, manželom MUDr. 
Ladislavovi Páleníkovi a MUDr. Oľge Páleníkovej sa previedol pozemok parc. č. 3379/4 
a manželom Marekovi Markovi a Jolane Markovej (právni predchodcovia Vladimíra Marka) sa 
previedol pozemok parc. č. 3379/8. 
 Vo všetkých kúpnych zmluvách bolo v Čl.3 ods. 2 zakotvené časovo neobmedzené 
predkupné právo predávajúceho pre prípad predaja nehnuteľnosti tretím osobám, a to za cenu podľa 
Čl. 2 ods. 1 zmluvy, t.j. 205,00 Sk/m2 (6,80 Eur/m2), ktorá môže byť zvýšená iba o preukázateľné 
náklady vynaložené na zhodnotenie.    

Podľa § 602 ods. 1 Občianskeho zákonníka kto predá vec s výhradou, že mu ju kupujúci 
ponúkne na predaj, keby ju chcel predať, má predkupné právo. 
  Podľa § 603 ods. 2 Občianskeho zákonníka predkupné právo možno dohodnúť aj ako vecné 
právo, ktoré pôsobí aj voči nástupcom kupujúceho. Zmluva sa musí uzavrieť písomne a predkupné 
právo sa nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností. Ak predávajúci nekúpil vec ponúknutú 
kupujúcim, zostáva mu zachované predkupné právo aj voči jeho právnemu nástupcovi. 



  Podľa § 603 ods. 3 Občianskeho zákonníka ak sa predkupné právo porušilo, môže sa 
oprávnený buď od nadobúdateľa domáhať, aby mu vec ponúkol na predaj, alebo mu zostane 
predkupné právo zachované. 

Predkupné právo, ktoré žiadajú žiadatelia zrušiť je vecným právom, ktoré vzniklo vkladom 
do katastra nehnuteľností a je zapísané na listoch vlastníctva jednotlivých žiadateľov v časti C listu 
vlastníctva ako ťarcha. Ak by hlavné mesto nekúpilo vec ponúknutú kupujúcim, zostáva mu 
zachované predkupné právo aj voči jeho právnemu nástupcovi. Ak sa predkupné právo porušilo, 
mohlo by sa hlavné mesto domáhať buď od nadobúdateľa, aby mu vec ponúkol na predaj, alebo mu 
zostane predkupné právo zachované. 

Žiadatelia žiadajú o zrušenie predkupného práva hlavného mesta, teda o výmaz tejto ťarchy 
z časti C listov vlastníctva, z dôvodu, že toto predkupné právo je na ich listoch vlastníctva zapísané 
už od roku 2000, teda viac ako trinásť rokov, pričom do dnešného dňa sa pozemky využívajú ako 
záhrady. V prípade pozemku parc. č. 3379/8 bolo obhliadkou zistené, že predmetný pozemok sa 
nevyužíva ako záhradka, ale realizuje sa na ňom predaj terchovského kameňa.  

Podľa oddelenia dopravného inžinierstva je pozemok parc. č. 3379/8 súčasťou územia, kde 
je potrebné podľa platného územného plánu rezervovať koridor na výhľadový dopravný zámer – 
rozšírenie Ul. svornosti na 4-pruhovú komunikáciu kategórie MZ 21,5; výhľadovým dopravným 
zámerom môže byť uvedený pozemok dotknutý. V súčasnosti však ešte nie je určený definitívny 
záber plôch na uvedenú výstavbu. Preto zrušenie predkupného práva k pozemku parc. č. 3379/8     
vo vlastníctve Vladimíra Marka považuje za predčasné.  

Dňa 19.9.2002 prijalo mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy uznesenie          
č. 941/2002, ktorým schválilo zrušenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy 
k pozemkom registra „C“ v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 3379/5 – záhrady o výmere 315 m2 
a parc. č. 3379/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, v bezpodielovom 
spoluvlastníctve manželov Ing. Ivana Kroneraffa a Magdalény Kroneraffovej.  

Pozemok registra „C“ v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 3379/7 – záhrady o výmere  
334 m2 je zapísaný na LV č. 1 ako vlastníctvo hlavného mesta SR Bratislavy. 

Pozemky registra „C“ v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 3379/6 – záhrady o výmere   
317 m2 a parc. č. 3379/10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2, sú zapísané                     
na LV č. 5422, na ktorom nie je v časti C - ťarchy poznačené predkupné právo hlavného mesta. 
V súvislosti s touto skutočnosťou začal Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor, z podnetu 
hlavného mesta SR Bratislava konanie o oprave chyby v katastrálnom operáte č. X-34/2014. 
   
Stanoviská odborných útvarov Magistrátu 
Stanovisko oddelenia územného rozvoja mesta 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov stanovuje          
pre územie, ktorého súčasťou sú pozemky parc. č. 3379/1, 3379/2, 3379/3, 3379/4, 3379/8, 3379/9 
a 3379/12, k. ú. Podunajské Biskupice, funkčné využitie územia: zmiešané územie obchodu 
a služieb výrobných a nevýrobných ako zmiešané územie rozvojové, číslo funkcie 502, kód D. 
Lokalita sa nachádza v bezpečnostnom pásme 2. stupňa Slovnaftu.   
Stanovisko technickej infraštruktúry  
Bez pripomienok. 
Oddelenie dopravného inžinierstva 
Pozemok parc. č. 3379/8 je súčasťou územia, kde je potrebné podľa platného územného plánu 
rezervovať koridor na výhľadový dopravný zámer – rozšírenie Ul. svornosti na 4-pruhovú 
komunikáciu kategórie MZ 21,5; výhľadovým dopravným zámerom môže byť uvedený pozemok 
dotknutý. V súčasnosti však ešte nie je určený definitívny záber plôch na uvedenú výstavbu. Preto 
zrušenie predkupného práva k pozemku parc. č. 3379/8 považuje za predčasné. K ostatným 
pozemkom nemá pripomienky.  
Referát cestného správneho orgánu 
Z hľadiska cestného správneho orgánu k zrušeniu predkupného práva hlavného mesta 
k predmetným pozemkom sa nevyjadruje, lebo pozemky sa nenachádzajú v blízkosti miestnych 
komunikácií I. a II.  
 



Oddelenie správy komunikácií  
Z hľadiska oddelenia správy komunikácií k zrušeniu predkupného práva hlavného mesta 
k predmetným pozemkom sa nevyjadruje. Na predmetných pozemkoch sa nenachádza verejné 
osvetlenie a komunikácie v správe hlavného mesta. 
Oddelenie mestskej zelene: 
Zrušenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy nie je v rozpore so záujmami životného 
prostredia, ochrany mestskej zelene, územnou ani druhovou ochranou prírody a krajiny.  
 
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 1081/2014 zo dňa 13. 02.  
2014 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému  
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať  
„Návrh na zrušenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemkom  
v Bratislave,     k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 3379/1 vo vlastníctve Blanky Jamrichovej, 
parc. č. 3379/2 a parc. č. 3379/9 v bezpodielovom spoluvlastníctve Vincenta Horvátha a manž. 
Ireny, parc. č. 3379/3 a parc. č. 3379/12 vo vlastníctve Oto Tótha, parc. č. 3379/4 
v bezpodielovom spoluvlastníctve MUDr. Ladislava Páleníka a manž. Oľgy“. 
 
 













































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

konaného d ňa 10.2.2014 
___________________________________________________________________________ 

 
K bodu č. 65 
Návrh na zrušenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemkom  v Bratislave,k. ú. 
Podunajské Biskupice, parc. č. 3379/1 vo vlastníctve Blanky Jamrichovej, parc. č. 3379/2 a parc. č. 
3379/9 v bezpodielovom spoluvlastníctve Vincenta Horvátha a manž. Ireny, parc. č. 3379/3 a parc. č. 
3379/12 vo vlastníctve Oto Tótha, parc. č. 3379/4 v bezpodielovom spoluvlastníctve MUDr. Ladislava 
Páleníka a manž. Oľgy 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporú ča MsZ 
schváli ť zrušenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemkom registra „C“ 
v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice:  
- parc. č. 3379/1 – záhrady vo výmere 335 m2, vo vlastníctve Blanky Jamrichovej,  LV č. 4686, 
- parc. č. 3379/2 – záhrady vo výmere 318 m2, parc. č. 3379/9 – zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 17 m2, v bezpodielovom spoluvlastníctve Vincenta Horvátha a Ireny Horváthovej,  LV č. 
4510, 
- parc. č. 3379/3 – záhrady vo výmere 317 m2, parc. č. 3379/12 – zastavané plochy a nádvoria    vo 
výmere 18 m2, vo vlastníctve Ota Tótha,  LV č. 4511, 
- parc. č. 3379/4 – záhrady vo výmere 335 m2, v bezpodielovom spoluvlastníctve MUDr. Ladislava 
Páleníka a MUDr. Oľgy Páleníkovej,  LV č. 4618. 
 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 5, za: 4, proti: 0 , zdržal sa: 1   
 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 10.2.2014 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 


