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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 1/8 k pozemkom registra „C“ KN, parc. č. 1248 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 20 m2  a parc. č. 1249 – záhrady vo výmere 1432 m2, k. ú. Vrakuňa, 
LV č. 4054, uplatnením predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu  
podielu 1/8 k predmetným pozemkom, vo vlastníctve Valérie Hromej,   za kúpnu cenu                     
120,00 Eur/m2, pri výmere celkom  1 452 m2  za ponúknutý podiel 1/8, za kúpnu cenu                 
21 780,00 Eur. 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
 
PREDMET  :  Návrh na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 1/8 k nehnuteľnostiam   
   v k. ú. Vrakuňa,  pozemky registra „C“ KN parc. č. 1248,   parc. č. 1249,  
   vo vlastníctve Valérie Hromej, v podieli 1/8, LV č. 4054  
 
 
ŽIADATE ĽKA   :      Valéria Hroma 
                                     
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV  
 
parc. č.  druh pozemku                 výmera v m2  pozn.   
1248                zastavané plochy a nádvoria                   20                            LV č. 4054 
1249                záhrady                                               1 432                            LV č. 4054 
                                                                 Spolu         1 452 m2 
 
v podielovom spoluvlastníctve:  

- hlavné mesto SR Bratislava – podiel 7/8,  
- Valéria Hroma                     – podiel 1/8 

 
 
SKUTKOVÝ STAV    
 
 Nehnuteľnosti  v katastrálnom území Vrakuňa, pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností 
parc. č. 1248 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m2 a parc. č. 1249 – záhrady vo výmere 
1432 m2 vedené na LV č. 4054 sú v podielovom spoluvlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 
v podieli 7/8  a v podielovom spoluvlastníctve žiadateľky (Valérie Hromej) v podieli  1/8. 
 Jedná sa o odkúpenie podielu 1/8- na k nehnuteľnostiam - pozemkom registra „C“ katastra 
nehnuteľností parc. č. 1248 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2  a parc. č. 1249 – 
záhrady vo výmere 1 432 m2 v k. ú. Vrakuňa  v Bratislave.  
 Hlavné mesto SR Bratislava je spoluvlastníkom špecifikovaných nehnuteľností v podieli 
7/8-in, vedené na LV číslo 4054, k. ú. Vrakuňa. 
 Podielová spoluvlastníčka Valéria Hroma, (ktorá vlastní podiel 1/8 k predmetným 
nehnuteľnostiam) listom zo dňa 11.04.2014  ponúkla v súlade s ustanovením § 140 Občianskeho 
zákonníka hlavnému mestu ako podielovému spoluvlastníkovi na predaj svoj spoluvlastnícky podiel 
k pozemkom registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 1248 a  parc. č. 1249, k. ú. Vrakuňa, ktorý 
ponúkla za kúpnu cenu 120,00 Eur za m2, t. z. celková výmera  1 452 m2 v podieli 1/8 (181,5 m2) za 
21 780,00 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 kvalifikovanej ponuke a doplnení kúpnej ceny, to znamená do 11. 06. 2014. 

Vzhľadom na skutočnosť, že hlavné mesto SR Bratislava je podielovým spoluvlastníkom 
predmetných nehnuteľností v podieli 7/8  a odkúpením ďalšieho podielu vo výške 1/8-na by došlo 
k majetkovoprávnemu usporiadaniu nehnuteľností tak, že celá nehnuteľnosť bude vo vlastníctve 
hlavného mesta, odkúpenie podielu vo výške 1/8-na k predmetným nehnuteľnostiam usporiada tieto 
nehnuteľnosti do výlučného vlastníctva hlavného mesta, čo zásadným spôsobom zmení súčasné 
právne postavenie hlavného mesta pri akomkoľvek rozhodovaní o majetkovoprávnom nakladaní 



s predmetnými pozemkami, kedy hlavné mesto nebude obmedzované zákonnými podmienkami 
stanovenými pri vlastníctve spoluvlastníckeho podielu pri nakladaní s nehnuteľnosťami. Na 
pozemku parc. č. 1248 je postavená stavba – garáž súpis. č. 14505 vo vlastníctve hlavného mesta, 
LV č. 4160. Odkúpením podielu 1/8 dôjde k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemku pod 
stavbou do výlučného vlastníctva hlavného mesta. 

Žiadateľka vo svojej žiadosti požiadala o reálnu deľbu v prípade, že k odkúpeniu 
spoluvlastníckeho podielu vo výške 1/8-na k pozemku parc. č. 1249 nedôjde. 

Pozemok parc. č. 1428 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m2  a na ňom postavená 
stavba – garáž súpis. č. 14505 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, LV č. 4160 je prenajatá 
zmluvou o nájme  č. 08 83 1069 07 00 v znení dodatkov č. 1 až 4 nájomcovi Marianum – 
Pohrebníctvo mesta Bratislavy.  

 
Finančné prostriedky, v prípade, že Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 

Bratislavy schváli odkúpenie podielu 1/8 k hore uvedeným pozemkom za kúpnu cenu 
21 780,00 Eur, sú vyčlenené  v rozpočte oddelenia správy nehnuteľností, kapitálové výdavky, 
podprogram 5.5, prvok 5.5.2. 
 
Stanoviská odborných útvarov magistrátu 
 
Stanovisko technickej infraštruktúry 
Bez pripomienok. 
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene 
Nemá námietky voči predaju predmetného 1/8 podielu. 
Finančné oddelenie 
Neevidujú pohľadávky voči žiadateľke. 
Oddelenie miestnych daní a poplatkov 
Neeviduje v evidencii dane za užívanie verejného priestranstva a ani v evidencii dane za 
ubytovanie.  
 
 O stanovisko Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy bolo požiadané listom odoslaným          
dňa 22. 4. 2014. 
  
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 1126/2014 zo dňa 7. 5.  
2014 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému  
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať  
„Návrh na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 1/8-na k pozemkom  parc. č. 1248, parc. č. 
1249,  k.ú. Vrakuňa“. 
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Kúpna zmluva 
č. 
 

uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami  
 
Valéria Hroma rod. Kolesárová 
narodená: ..........rodné číslo:................... 
bytom:  
                                                                                          (ďalej len „predávajúci“) 
 

a 
 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
zastúpené:                      Milanom Ftáčnikom , primátorom mesta 
Peňažný ústav:               ČSOB, a.s., Bratislava  
Číslo účtu IBAN:           SK8975000000000025826343 
BIC SWIFT       :            CEKOSKBX 
Variabilný symbol:        488xxxx14 
IČO:                               603 481                                                                                                                          
                                                                                          (ďalej len „kupujúci“) 
 
 

Čl. 1 
 1) Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností v k. ú. Vrakuňa, v spoluvlastníckom 
podieli 1/8-na, a to pozemkov parc. č. 1248 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2 a parc. č. 
1249 – záhrady vo výmere 1432 m2  zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4054 
ako pozemky registra „C“ katastrálnej mapy, pozemky sa nachádzajú v okrese Bratislava II,  obec BA-
m.č. Vrakuňa, k.ú. Vrakuňa. 
 
 2) Predávajúci predáva a kupujúci kupuje podiel 1/8-nu k nehnuteľnostiam v k. ú. Vrakuňa, 
a to  pozemkom registra „C“ KN  parc. č. 1248 –  zastavané  plochy a nádvoria o výmere 20 m2  
a parc. č. 1249- záhrady vo výmere 1432 m2 evidované ako pozemky registra „C“ KN, na liste 
vlastníctva  č. 4054, do svojho výlučného vlastníctva. 
 

3) Predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 1248, parc. č. 1249, k. ú. Vrakuňa v podieli 1/8-
na sa uskutočňuje v súlade s ust. § 140  a  § 588  a nasl.  Občianského zákonníka  a čl. 80 ods.2 
písm.a) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
 

Čl. 2 
 1) Predávajúci   predáva  podiel 18/-nu k nehnuteľnostiam   uvedeným v  čl. 1  tejto zmluvy za 
dohodnutú kúpnu cenu 120,00 Eur/m2, t.z. za celkovú výmere 1452 m2  v podieli 1/8-na za kúpnu cenu 
21 780,00 Eur ( slovom dvadsaťjedentisícsedemstoosemdesiat Eur ).  
Kupujúci tento podiel 1/8-nu k horecitovaným pozemkom  kupuje  za dohodnutú kúpnu cenu do 
svojho výlučného vlastníctva.  
 
 2) Prevod  pozemkov špecifikovaných v čl. 1. tejto kúpnej zmluvy  schválilo Mestské 
zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa ............... uznesením číslo .... 
 

3) Kupujúci je povinný uhradiť dohodnutú kúpnu cenu 21 780,00 Eur na účet predávajúceho 
č. ......................., vedený v  .............................................. naraz do 30 dní od podpísania tejto kúpnej 
zmluvy oboma zmluvnými stranami.  
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Čl. 3 
1) Predávajúci vyhlasuje, že na predávanej nehnuteľnosti neviaznu žiadne dlhy, bremená ani 

iné právne povinnosti.  
 
2)  Predávajúci vyhlasuje, že nemá vedomosť o tom, že by bol ku dňu uzavretia tejto kúpnej 

zmluvy uplatnený nárok na navrátenie vlastníctva k predmetu predaja. 
 

  
Čl. 4 

 1) Predávajúci môže jednostranne odstúpiť od zmluvy bez predchádzajúceho písomného 
upozornenia a bez akýchkoľvek ďalších záväzkov a povinností v prípade, ak kupujúci nezaplatí kúpnu 
cenu v stanovenej lehote. 
 

2) Možnosť odstúpenia niektorej zo zmluvných strán podľa príslušných ustanovení 
Občianskeho zákonníka nie je týmto článkom dotknutá. 

 
Čl. 5 

 1) Kupujúci vyhlasuje, že mu je predmet kúpy uvedený v čl. 1 ods. 2 tejto kúpnej zmluvy 
dobre známy, a že ho kupuje v takom stave, v akom sa nachádza ako leží a beží. 
 
 
        2) Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 
 

 
Čl. 6 

 1) Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami.  
 
 2) Kupujúci nadobudne vlastníctvo k podielu 1/8 k nehnuteľnostiam vkladom  do katastra 
nehnuteľností. Právne účinky vkladu vlastníckeho práva vznikajú na základe právoplatného 
rozhodnutia o jeho povolení Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor. Rozhodnutie o povolení 
vkladu vlastníckeho práva nadobúda právoplatnosť dňom vydania rozhodnutia.  
 

3) Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva kupujúci  po dodržaní podmienok 
stanovených v článku  2 tejto zmluvy, t. z. po zaplatení celej dohodnutej kúpnej ceny 21 720,00 Eur. 

  
4) Táto kúpna zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a  zákona č. 211/2000 Z. 

z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.  
 
 5) Do doby povolenia vkladu sú účastníci tejto zmluvy viazaní dohodnutými podmienkami 
zmluvy. 
 

6) Poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností hradí predávajúci 
pri podávaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 
 
 

Čl. 7 
 1) Kúpna zmluva je vyhotovená v 8 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dva 
rovnopisy budú predložené Okresnému úradu Bratislava, odbor katastrálny, k návrhu na vklad 
vlastníckeho práva, päť rovnopisov obdrží kupujúci. Predávajúci obdrží originál kúpnej zmluvy 
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a kópuiu návrhu na vklad vlastníckeho práva po jeho podaní na Okresnom úrade Bratislava, odbor 
katastrálny. 
 
 2) Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluvu uzatvorili na 
základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok, 
zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpísali. 
 
V Bratislave, dňa ..........................                                 V Bratislave, dňa .......................... 
 
PREDÁVAJÚCI:                                                   KUPUJÚCI: 
                                                                                 Hlavné mesto SR Bratislava                                  
 
 
 
...................................................                              ...................................................                           
Valéria Hroma                                                                   Milan   F t á č n i k                 
                                                                                              primátor 



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

konaného d ňa 5.5.2014 
___________________________________________________________________________ 

 
K bodu č. 18 
Návrh na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 1/8-na k pozemkom parc.č. 1248, parc.č.1249, k.ú. 
Vrakuňa 
 
Komisia finan čnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ nebola spôsobilá 
uznáša ť sa, z dôvodu neprítomnosti nadpolovi čnej väčšiny všetkých jej členov,  v zmysle Čl. 8, 
bod 2. Rokovacieho poriadku. 
 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 6.5.2014 
 
 



 
 

 
 
 

 

 
 


