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NÁVRH   UZNESENIA 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

n e u p l a t n e n i e  predkupného práva k spoluvlastníckemu podielu vo veľkosti 3/10 
viažucemu sa k nehnuteľnosti v k. ú. Staré Mesto, zapísanej na LV č. 8835 v registri „C“ KN ako 
parc. č. 4720/1 – záhrady vo výmere 1 902 m2, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve Alžbety 
Sirotovej v podiele 2/20, Kataríny Weintrágerovej v podiele 2/20, Eriky Hauskrechtovej 
v podiele 1/20 a  Margity Maloveckej v podiele 1/20,  Bratislava, za cenu 320 334,00 Eur, čo pri 
prepočte na reálnu časť výmery prislúchajúcu k podielu 3/10 predstavuje sumu cca                   
561,00 Eur/m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
PREDMET  :   Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy 

k nehnuteľnosti v k. ú. Staré Mesto, pozemku registra „C“ KN parc. č. 
4720/1 situovanej na Matúšovej ulici v Bratislave  

 
 
ŽIADATELIA  :  Alžbeta Sirotová 
  Katarína Weintrágerova 
   
  Erika Hauskrechtová 
    
  Margita Malovecká 
    
         
 
ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKU :  
 
parc. č.  druh pozemku      výmera v m2  __podiel                pozn._____ 
4720/1               záhrady           1902        3/10           LV č. 8835___ 
     spolu: 1902 m² 
 
 
VLASTNÍCKE VZ ŤAHY NA LV č. 8835 
Mário Lelovský      1/2 
Alžbeta Sirotová      2/20 
Katarína Weintrágerova    2/20 
Erika Hauskrechtová      1/20 
Margita Malovecká     1/20 
Hlavné mesto SR Bratislava    2/10 
 
 
SKUTKOVÝ   STAV   
  
 Hlavné mesto SR Bratislava je podielovým spoluvlastníkom vo výške 2/10 pozemku 
registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4720/1 – záhrady o výmere 1902 
m², zapísaného na LV č. 8835. 
 Predmetný pozemok sa nachádza medzi komunikáciami Matúšova ulica a Drotárska cesta 
Bratislava. Ide o pozemok situovaný vo svahovitom teréne na ktorom sa nachádzajú vzrastlé 
stromy a náletová zeleň. Pozemok je neoplotený a neudržiavaný.  
 Podľa ustanovenia § 140 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov „Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné 
právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe ( § 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone 
predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov.“ Predkupné 
právo podielových spoluvlastníkov je založené priamo zákonom. 
 V nadväznosti na uvedené žiadatelia Alžbeta Sirotová, Katarína Weintrágerova, Erika 
Hauskrechtová a Margita Malovecká doručili hlavnému mestu SR Bratislave dňa 26.09.2014 
ponuku na odkúpenie ich spoluvlastníckych podielov o veľkosti spolu 3/10, ktorý sa viaže 
k vyššie špecifikovanému pozemku za cenu 320 334,00 Eur. K žiadosti nedoložili znalecký 
posudok, ani bližšie nešpecifikovali ako je výška kúpnej ceny stanovená. Po prepočte na 
jednotkovú cenu vychádza 1 m² za cenu cca 561,00 Eur.  

V prípade uplatnenia predkupného práva by hlavné mesto SR Bratislava získalo podiel 
5/10.  



Žiadatelia sú zároveň podielovými spoluvlastníkmi pozemkov registra „C“ katastra 
nehnuteľností parc. č. 22844/16, 17, 18, 19 k. ú. Staré Mesto, zapísaných na LV č. 9257, 
situovaných pod komunikáciou Matúšova ulica Bratislava.   
 V prípade, že by si hlavné mesto uplatnilo svoje predkupné právo vyplývajúce mu z titulu 
podielového spoluvlastníctva k veci, nestalo by sa výlučným vlastníkom uvedenej nehnuteľnosti, 
ale len spoluvlastníkom v podiele 5/10 ( stalo by sa polovičným vlastníkom pozemku ) a jeho 
právne postavenie by sa de iure nezmenilo. Nakladanie s nehnuteľnosťou by bolo stále 
obmedzené existenciou podielového spoluvlastníka Mária Lelovského, ktorý je podielovým 
spoluvlastníkom vo veľkosti podielu ½  rovnako ako doposiaľ.  
 V súlade s ustanovením § 605 Občianskeho zákonníka, ak nie je dohodnutá doba, dokedy 
sa má predaj uskutočniť, musí oprávnená osoba vyplatiť nehnuteľnosť do dvoch mesiacov po 
ponuke. Z uvedeného vyplýva, že ak by hlavné mesto SR Bratislava malo na uplatnení 
predkupného práva záujem, je potrebné predložiť návrh na najbližšie zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, teda na 23.10.2014, nakoľko kúpna cena by musela byť predávajúcemu 
pripísaná na účet najneskôr dňa 25.11.2014.  
 V prípade, že hlavné mesto SR Bratislava svoje predkupné právo nevyužije, žiadatelia 
uzatvoria kúpne zmluvy na svoje spoluvlastnícke podiely za rovnakých podmienok s treťou 
osobou.  
 Ponuku je potrebné v zmysle platných právnych predpisov akceptovať tak ako bola 
podaná. Prípadná modifikácia kúpnej ceny zo strany prijímateľa ( v tomto prípade hlavného 
mesta SR Bratislavy ) by sa posudzovala ako neprijatie ponuky a možnosť žiadateliek 
disponovať svojimi spoluvlastníckymi podielmi smerom k 3/10 by takýmto konaním nebola 
obmedzená.  
 Čo sa týka výšky kúpnej ceny, táto je na navrhovateľovi, znalecký posudok sa v zmysle 
právnych predpisov nevyžaduje a nie je potrebný.   
 V prípade, že si hlavné mesto predkupné právo neuplatní, toto mu vzhľadom na 
existenciu jeho vecno-právneho charakteru zostane zachované aj pre prípad akéhokoľvek 
ďalšieho prevodu. 
 
Materiál bol predložený na zasadnutie Komisie finančnej stratégie a pre správu 
a podnikanie s majetkom mesta MsZ dňa 7. 10. 2014. V Zápisnici  zo zasadnutia komisie  
finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta zo dňa 7.10.2014 sa 
uvádza, že všetky materiály, ktoré boli zaradené na zasadnutie Komisie finančnej stratégie 
a pre správu a podnikanie s majetkom mesta dňa 07.10.2014, ale neboli jednotlivo 
prerokované,  komisia odporúča predložiť na rokovanie MsR aj MsZ.  
 
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 1161/2014 zo dňa 09. 10.  
2014 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému  
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať 
„Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy 
k nehnuteľnosti v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4720/1, Matúšova ulica Bratislava“. 
 
 

















    
 

   
 
 


