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NÁVRH UZNESENIA 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov predaj pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Ružinov pod garážami a priľahlých 
pozemkov medzi garážami, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, a to: 
 
1. parc. č. 15552/3 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 1201, 

parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, 
LV č. 7298; parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 
1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 
a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, 
LV č. 7296, Jane Váradyovej, za cenu 202,89 Eur/m², t. z.  za kúpnu cenu celkom 
3 270,48 Eur, 

2. parc. č. 15552/3 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 1201, 
parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, 
LV č. 7298; parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 
1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 
a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, 
LV č. 7296, Zoltánovi Pocsubaiovi, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 
3 270,48 Eur,  

3. parc. č. 15552/4 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 7446, 
parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, 
LV č. 7298; parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 
1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 
a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, 
LV č. 7296, Ľubici Lacinovej, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 
3 270,48 Eur,  

4. parc. č. 15552/7 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 7454, 
parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, 
LV č. 7298; parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 
1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 
a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, 
LV č. 7296, Ľubici Malej, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur,  

5. parc. č. 15552/8 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 1201, 
parc. č 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, 
LV č. 7298; parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 
1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 
a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, 



LV č. 7296, Alexandre Ilkivovej, za cenu 202,89 Eur /m², t. z. za kúpnu cenu celkom 
3 270,48 Eur,  

6. parc. č. 15552/8 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 1201, 
parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, 
LV č. 7298; parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 
1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 
a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, 
LV č. 7296, Pavlovi Mračkovi a manželke Irene Mračkovej, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. 
za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur,  

7. parc. č. 15552/10 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 1201, 
parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, 
LV č. 7298; parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 
1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 
a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, 
LV č. 7296, Ladislavovi Balajovi a manželke Ľudmile Balajovej, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. 
za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur,  

8. parc. č. 15552/10 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 1201, 
parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, 
LV č. 7298; parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 
1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 
a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, 
LV č. 7296, Ing. Vladimírovi Klempovi, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 
3 270,48 Eur,  

9. parc. č. 15552/11 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 7470, 
parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, 
LV č. 7298; parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 
1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 
a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, 
LV č. 7296, Ing. Rudolfovi Hantákovi a manželke Dr. Nine Hantákovej, za cenu 
202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur,  

10. parc. č. 15552/13 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 1201, 
parc. č 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, 
LV č. 7298; parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 
1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 
a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, 
LV č. 7296, Prof. Dr. Ábelovi Kráľovi, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 
3 270,48 Eur, ,  

11. parc. č. 15552/14 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 7322, 
parc. č 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, 
LV č. 7298; parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 
1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 
a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, 
LV č 7296, Ing. Martinovi Neštiakovi a manželke Mgr. Soni Neštiakovej, za cenu 
202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur,  

12. parc. č. 15552/15 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 7306, 
parc  č 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, 
LV č. 7298; parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 
1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 
a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, 
LV č. 7296, Ing. Pavlovi Kováčikovi, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 
3 270,48 Eur,  
 

13. parc. č. 15552/16 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 7325, 
parc. č 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, 



LV č. 7298; parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 
1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 
a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, 
LV č. 7296, JUDr. Anne Ďurinovej, v podiele ½ a Kataríne Ďurinovej, v podiele ½ , za cenu 
202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur,  

14. parc. č. 15552/18 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 7486, 
parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, 
LV č. 7298; parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 
1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 
a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, 
LV č. 7296, Petrovi Bzduchovi, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 
3 270,48 Eur,  

15. parc. č. 15552/19 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 7330, 
parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, 
LV č. 7298; parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 
1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 
a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, 
LV č. 7296, Monike Mateašákovej, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 
3 270,48 Eur,  

16. parc. č. 15552/24 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 7414, 
parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, 
LV č. 7298; parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 
1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 
a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, 
LV č. 7296, Albertovi Vassovi, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 
3 270,48 Eur,  

17. parc. č. 15552/25 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 1201, 
parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, 
LV č. 7298; parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 
1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 
a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, 
LV č. 7296, Michalovi Vrablicovi, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 
3 270,48 Eur,  

18. parc. č. 15552/26 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 7326, 
parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, 
LV č. 7298; parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 
1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 
a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, 
LV č. 7296, Marcelovi Mondočkovi, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 
3 270,48 Eur,  

19. parc. č. 15552/27 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 1201, 
parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, 
LV č. 7298; parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 
1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 
a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, 
LV č. 7296, Karolovi Mácsayovi, za cenu 202,89  Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 
3 270,48 Eur,  

20. parc. č. 15552/27 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 1201, 
parc. č 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, 
LV č. 7298; parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 
1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 
a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, 
LV č. 7296, RNDr. Petrovi Švaňovi, CSc., za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu 
celkom 3 270,48 Eur, 



21. parc. č. 15552/34 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 7320, 
parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, 
LV č 7298; parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 
1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 
a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159 
LV č 7296, MUDr. Andree Mrázovej, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 
3 270,48 Eur, 

22. parc. č. 15552/37 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 7436, 
parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, 
LV č. 7298; parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 
1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m² v podiele 1/159 
a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, 
LV č 7296, Mgr. Tomášovi Nemcovi a manželke Eleonóre Tuychinovej, za cenu 
202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur, 

23. parc. č. 15552/40 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 7478, 
parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, 
LV č. 7298; parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 
1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 
a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, 
LV č. 7296, Ing. Ľubomírovi Benčovi a manželke Mgr. Alle Benčovej, za cenu 
202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur, 

24. parc. č. 15552/44 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 7386, 
parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, 
LV č. 7298; parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 
1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 
a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, 
LV č. 7296, Ing. Lene Pavlovičovej, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 
3 270,48 Eur, 

25. parc. č. 15552/48 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 1201, 
parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, 
LV č. 7298; parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 
1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 
a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, 
LV č. 7296, Ing. Miroslavovi Müllerovi, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 
3 270,48 Eur, 

26. parc. č. 15552/54 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 7456, 
parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, 
LV č. 7298; parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 
1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 
a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, 
LV č. 7296, Ing. Stanislavovi Hasenöhrlovi, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu 
celkom 3 270,48 Eur, 

27. parc. č. 15552/55 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 1201, 
parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, 
LV č. 7298; parc. č.15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 
1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 
a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, 
LV č. 7296, Ing. Petrovi Glogerovi a manželke Ing. Zuzane Glogerovej, za cenu 
202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur, 

28. parc. č. 15552/55 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 1201, 
parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, 
LV č. 7298; parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 
1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 
a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, 



LV č. 7296, JUDr. Jánovi Tóthovi, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 
3 270,48 Eur 

29. parc. č. 15552/56 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 7328, 
parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, 
LV č. 7298; parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 
1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 
a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, 
LV č. 7296, Radoslavovi Žiškovi a manželke Ing. Denise Žiškovej, za cenu 202,89 Eur/m², 
t. z. za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur, 

30. parc. č. 15552/57 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 1201, 
parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, 
LV č. 7298; parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 
1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 
a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, 
LV č. 7296, Ing. Milanovi Kellemu, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 
3 270,48 Eur,  

31. parc. č. 15552/57 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 1201, 
parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, 
LV č. 7298; parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 
1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 
a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, 
LV č. 7296, Mgr. Tomášovi Nemcovi a manželke Eleonóre Tuychina, za cenu 
202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur, 

32. parc. č. 15552/60 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 1201, 
parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, 
LV č. 7298; parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 
1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 
a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, 
LV č. 7296, Ing. Tomášovi Kyliánovi, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 
3 270,48 Eur, 

33. parc. č. 15552/60 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 1201, 
parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, 
LV č. 7298; parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 
1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 
a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, 
LV č. 7296, Ing. Ľubošovi Mackovi, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 
3 270,48 Eur, 

34. parc. č. 15552/62 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 7409, 
parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, 
LV č. 7298; parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 
1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 
a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 995 m² v podiele 1/159, 
LV č. 7296, Eve Dömösovej, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 
3 270,48 Eur, 

35. parc. č. 15552/63 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 7319, 
parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, 
LV č. 7298; parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 
1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 
a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, 
LV č. 7296, RNDr. Eduardovi Grossmannovi a manželke Eve Grossmannovej, za cenu 
202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur, 

36. parc. č. 15552/65 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 7455, 
parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, 
LV č. 7298; parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 



1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 
a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, 
LV č 7296, Ing. Ladislavovi Adamčovi, CSc., za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu 
celkom 3 270,48 Eur, 

37. parc. č. 15552/66 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 7482, 
parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, 
LV č. 7298; parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 
1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 
a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, 
LV č. 7296, Martinovi Strežencovi a manželke Ing. Ladislave Strežencovej, za cenu 
202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur,  

38. parc. č. 15552/67 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 7398, 
parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, 
LV č. 7298; parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 
1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 
a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, 
LV č. 7296, Slavomíre Krištofčákovej, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 
3 270,48 Eur,  

39. parc. č. 15552/68 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 7424, 
parc. č 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, 
LV č. 7298; parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 
1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 
a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, 
LV č. 7296, Mgr. Michalovi Machútovi, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 
3 270,48 Eur, 

40. parc. č. 15552/69 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 7396, 
parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, 
LV č. 7298; parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 
1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 
a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, 
LV č. 7296, Martine Hejčíkovej, v podiele 5/8, Marte Kanálovej, bytom Rumančeková 34, 
Bratislava v podiele 1/8, Františkovi Hejčíkovi, v podiele 1/8, Dagmare Hejčíkovej, 
v podiele 1/8, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur, 

41. parc. č. 15552/74 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 7375, 
parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, 
LV č. 7298; parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 
1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 
a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, 
LV č. 7296, JUDr. Ivanovi Štetkovi, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 
3 270,48 Eur, 

42. parc. č. 15552/75 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 7406, 
parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, 
LV č. 7298; parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 
1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria ´vo výmere 24 m² v podiele 1/159 
a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, 
LV č. 7296, Tomášovi Kordošovi, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 
3 270,48 Eur  

43. parc. č. 15552/76 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 7385, 
parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, 
LV č. 7298; parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 
1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 
a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, 
LV č. 7296, Ing. Ľudmile Bernátovej, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 
3 270,48 Eur,  



44. parc. č. 15552/79 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 1201, 
parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, 
LV č. 7298; parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 
1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 
a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, 
LV č. 7296, Petrovi Koščovi a manželke Adriane Koščovej, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. 
za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur, 

45. parc. č. 15552/79 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 1201, 
parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, 
LV č 7298; parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 
1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 
a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, 
LV č. 7296, Ing. Vladimírovi Lacovi a manželke Ing. Danici Lacovej, za cenu 
202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur. 
 

s podmienkami : 
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 180 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude niektorým 
z kupujúcich v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť v časti týkajúcej 
sa tohto kupujúceho. 

 
2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma 

zmluvnými stranami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
 

PREDMET :  Návrh na predaj pozemkov pod stavbami radových garáží 
v Bratislave, k. ú. Ružinov, vlastníkom garáži situovaných na 
pozemkoch 

 
ŽIADATELIA :  
1. Jana Váradyová,  
2. Zoltán Pocsubai,  
3. Ľubica Lacinová,  
4. Ľubica Malá,  
5. Alexandra Ilkivová,  
6. Pavol Mračka a manželka Irena Mračková,  
7. Ladislav Balaj a manželka Ľudmila Balajová,  
8. Ing. Vladimír Klempa,  
9. Ing. Rudolf Hanták a manželka Dr. Nina Hantáková,  
10. Prof. Dr. Ábel Kráľ,  
11. Ing. Martin Neštiak a manželka Mgr. Soňa Neštiaková,  
12. Ing. Pavol Kováčik,  
13. JUDr. Anna Ďurinová,  a Katarína Ďurinová,  
14. Peter Bzdúch,  
15. Monika Mateašáková,  
16. Albert Vass,  
17. Michal Vrablic,  
18. Marcel Mondočko,  
19. Karol Mácsay,  
20. RNDr. Peter Šváňa, CSc.  
21. MUDr. Andrea Mrázová,  
22. Mgr. Tomáš Nemec a manželka Eleonŕa Tuychina, 
23. Ing. Ľubomír Benča a manželka Mgr. Alla Benčová,  
24. Ing. Lena Pavlovičová, 
25. Ing. Miroslav Müller,  
26. Ing. Stanislav Hasenöhrl,  
27. Ing. Peter Gloger a manželka Ing. Zuzana Glogerová,  
28. JUDr. Ján Tóth, Schneidera  
29. Radoslav Žiško a manželka Ing. Denisa Žišková,  
30. Ing. Milan Kelle,  
31. Mgr. Tomáš Nemec a manželka Eleonóra Tuychina,  
32. Ing. Tomáš Kylián,  
33. Ing. Ľuboš Macko,  
34. Eva Dömösová,  
35. RNDr. Eduard Grossmann a manželka Eva Grossmannová,  
36. Ing. Ladislav Adamča, CSc.,  
37. Martin Streženec a manželka Ing. Ladislava Strežencová,  
38. Slavomíra Krištofčákvá,  
39. Mgr. Michal Machút,  
40. Martina Hejčíková,  Marta Kanálová,  František Hejčík,  Dagmar Hejčíková,  
41. JUDr. Ivan Štetka,  
42. Tomáš Kordoš,  
43. Ing. Ľudmila Bernátová,  
44. Peter Košč a manželka Adriana Koščová,  
45. Ing. Vladimír Laco,  a Ing. Danica Lacová 



 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU 
   
parc. č. druh pozemku m² LV č. vlastník stavby garáže, LV č. 
15552/3 zastavané plochy  19 1201 Jana Varadyová   2301 
    Zoltán Pocsubai  2319 
 
15552/4 zastavané plochy  9,5 7446 Ľubica Lacinová  2242 
 
15552/7 zastavané plochy  9,5 7454 Ľubica Malá   2274 
 
15552/8 zastavané plochy 19 1201 Alexandra Ilkivová  2330 
      Pavol Mračka a Irena  6068 
 
15552/10 zastavané plochy  19 1201 Ladislav Balaj a Ľudmila 1445 
     Vladimír Klepa   2324 
 
15552/11 zastavané plochy  9,5 7470 Rudolf Hanták a Nina  2264 
 
15552/13 zastavané plochy  9,5 1201 Ábel Kráľ,   2292 
 
15552/14 zastavané plochy  9,5 7322 Martin Neštiak a Soňa  2326 
 
15552/15 zastavané plochy  9,5 7306 Pavol Kováčik   2289 
 
15552/16 zastavané plochy  9,5 7325 Anna Ďurinová (1/2),  
     Katarína Ďurinová (1/2), 
          2079 
 
15552/18 zastavané plochy  9,5 7486 Peter Bzdúch,   2249 
 
15552/19 zastavané plochy  9,5 7330 Monika Mateašáková  2120 
 
15552/24 zastavané plochy  9,5 7414 Albert Vass   3302 
 
15552/25 zastavané plochy  9,5 1201 Michal Vrablic   2276 
 
15552/26 zastavané plochy  9,5 7326 Marcel Mondočko  2310 
 
 
15552/27 zastavané plochy  19 1201 Karol Mácsay   2302 
    Peter Švasňa   2337 
 
15552/34 zastavané plochy  9,5 7320 Andrea Mrázová  7367 
 
15552/37 zastavané plochy  9,5 7436 Tomáš Nemec a Eleonora Tuychina 
         2285 
 
15552/40 zastavané plochy  9,5 7478 Ľubomír Benča a Alla  2273 
 
15552/44 zastavané plochy  9,5 7386 Lena Pavlovičová  2335 
 
15552/48 zastavané plochy  9,5 1201 Miroslav Müller  2311 
 



15552/54 zastavané plochy  9,5 7456 Stanislav Hasenöhrl  2268 
 
15552/55 zastavané plochy  19 1201 Peter Gloger a Zuzana  2328 
    Ján Tóth    2342 
 
15552/56 zastavané plochy  9,5 7328 Radoslav Žiško a Denisa 3494 
 
15552/57 zastavané plochy  19 1201 Milan Kelle,   2181 
    Tomáš Nemec a Eleonóra 2285 
 
15552/60 zastavané plochy  19 1201 Tomáš Kylián   2300 
    Ľuboš Macko   2318 
  
15552/62 zastavané plochy  9,5 7409 Eva Dömösová   2255 
 
15552/63 zastavané plochy  9,5 7319 Eduard Grossmann a Eva 5014 
 
15552/65 zastavané plochy  9,5 7455 Ladislav Adamča  2241 
 
15552/66 zastavané plochy 9,5 7482 Martin Streženec  2294 
 
15552/67 zastavané plochy 9,5 7398 Slavomíra Krištofčáková 3722 
 
15552/68 zastavané plochy  9,5 7424 Michal Machút   2267 
 
15552/69 zastavané plochy  9,5 7396 Martina Hejčíková (5/8) 3299 
    Marta Kanálová (1/8)  3299 
    František Hejčík (1/8)  3299 
    Dagmar Hečíková (1/8) 3299 
 
15552/74 zastavané plochy  9,5 7375 Ivan Štetka   3352 
 
15552/75 zastavané plochy  9,5 7406 Tomáš Kordoš   2243 
 
15552/76 zastavané plochy  9,5 7385 Ľudmila Bernátová,  2284 
 
15552/79 zastavané plochy  9,5 1201 Peter Košč a Adriana  2145 
    Vladimír Laco   2178 
                   Spolu 418 m² 
15552/31 zastavané plochy 9,5 7298 Združenie garážnikov Pažítková  
    (umyvárka, LV 2352) prísl. p. 0,06 m² 
15552/82 zastavané plochy 24 7296 priľahlý pozemok prísl. p. 0,15 m² 
15552/83 zastavané plochy 24 7296 priľahlý pozemok prísl. p. 0,15 m² 
15552/84 zastavané plochy 995 7296  priľahlý pozemok prísl. p. 6,26 m² 
 
Zmluva o nájme pozemku: 
č. 08 83 0116 16 00 na parc. č. 15552/3 – Jana Varadyová 
č. 08 83 0692 17 00 na parc. č. 15552/4 - Ľubica Lacinová 
č. 08 83 0235 16 00 na parc. č. 15552/8 – Alexandra Ilkivová  
č. 08 83 0140 16 00 na parc. č. 15552/10 – Ladislav Balaj a manž. Ľudmila 
č. 08 83 0178 16 00 na parc. č. 15552/13 – Prof. Dr. Ábel Kráľ 
č. 08 83 0218 16 00 na parc. č. 15552/14 – Martin Neštiak a manž. Soňa  
č. 08 83 0139 16 00 na parc. č. 15552/15 – Ing. Pavol Kováčik 
č. 08 83 0107 16 00 na parc. č. 15552/16 – JUDr. Anna Ďurinová a Mgr. Katarína Ďurinová 



č. 08 83 0162 16 00 na parc. č. 15552/19 – Monika Mateašáková 
č. 08 83 0657 16 00 na parc. č. 15552/25 – Michal Vrablic 
č. 08 83 0107 16 00 na parc. č. 15552/37 – Mgr. Tomáš Nemec a Eleonóra Tuchyová 
č. 08 83 0254 16 00 na parc. č. 15552/57 - Mgr. Tomáš Nemec a Eleonóra Tuchyová 
č. 08 83 0227 16 00 na parc. č. 15552/60 – Tomáš Kylian 
č. 08 83 0135 16 00 na parc. č. 15552/63 – RNDr. Eduard Grossman a manž. Eva 
č. 08 83 0976 17 00 na parc. č. 15552/68 – Mgr. Michal Machút 
č. 08 83 0214 16 00na parc. č. 15552/79 – Peter Košč a manž. Adriana  
č. 08 83 0219 16 00 na parc. č. 15552/79 – Ing. Vladimír Laco 
 
Na nižšie uvedené pozemky registra „C“ KN nemá hlavné mesto SR Bratislava uzavretú 
nájomnú zmluvu s vlastníkmi garáží, avšak vlastníkom garáží sú pravidelne zasielané 
výzvy, resp. faktúry za užívanie pozemkov pod garážami, a preto sa nenavrhuje schválenie 
náhrady za užívanie týchto pozemkov za obdobie dvoch rokov spätne. 
parc. č. 15552/3 – Zoltán Pocsubai 
parc. č. 15552/7 – Ľubica Malá 
parc. č. 15552/8 – Pavol Mračka a manž. 
parc. č. 15552/10 – Ing. Vladimír Klempa 
parc. č. 15552/11 – Rudolf Hanták a manž. 
parc. č. 15552/18 – Petre Bzdúch 
parc. č. 15552/24 – Albert Vass 
parc. č. 15552/26 – Marcel Mondočko 
parc. č. 15552/27 – Karol Mácsay, Peter Švaňa 
parc. č. 15552/34 – MUDr. Andrea Mrázová 
parc. č. 15552/40 – Ing. Ľubomír Benča a manž. 
parc. č. 15552/44 – Ing. Lena Pavlovičová  
parc. č. 15552/48 – Ing. Miroslav Müller 
parc. č. 15552/54 – Ing. Stanislav Hasenöhrl 
parc. č. 15552/55 – Ing. Peter Gloger a manž., JUDr. Ján Tóth 
parc. č. 15552/56 – Radoslav Žiško a manž. 
parc. č. 15552/57 – Ing. Milan Kelle 
parc. č. 15552/60 –Ing. Ľuboš Macko 
parc. č. 15552/62 – Eva Dömösová 
parc. č. 15552/65 – Ing. Ladislav Adamča 
parc. č. 15552/66 – Martin Streženec a manž. 
parc. č. 15552/67 – Slavomíra Krištofčáková 
parc. č. 15552/69 – Martina Hejčíková, Marta Kanálová, František Hejčík, Dagmar Hejčíková 
parc. č. 15552/74 – JUDr. Ivan Štetka 
parc. č. 15552/75 – Tomáš Kordoš 
parc. č. 15552/76 – Ľudmila Bernátová, 
 
SKUTKOVÝ STAV 
 
 Predmet žiadosti 

Predmetom predaja sú pozemky uvedené v špecifikácii. 
 
 Dôvod a účel žiadosti 
 Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Ružinov 
konkretizovaných v špecifikácií. 
 Hlavná architektka vydala dňa 03.08.2017 súhlasné stanovisko MAGS HA 
28293/2017-361008 k predaju pozemkov registra „C“ KN parc. č. 15552/3 - 4, 7 – 8, 10 – 11, 
13 – 16, 18 – 19, 24 – 27, 31, 34, 37, 40, 44 – 45, 48, 52, 54 – 57, 60 – 63, 65 – 69, 74 – 76, 79 – 
80, 82 - 84 v k. ú. Ružinov, lokalita  



 Žiadatelia sú vlastníkmi stavieb dvojpodlažných garáží, ktoré sa nachádzajú na týchto 
pozemkoch. Niektorým vlastníkom garáži boli podiely na predmetných pozemkoch predané ešte 
v roku 2010, kedy bol na rokovanie predložený návrh na hromadný predaj. 

Dňa 20. 06. 2017 obdržalo hlavné mesto SR Bratislava žiadosť Slavomíry Krištofčákovej 
o odkúpenie pozemku parc. č. 15552/67, dňa 04. 04. 2016 od JUDr. Anny Ďurinovej 
a Mgr. Kataríny Ďurinovej o odkúpenie pozemku parc. č. 15552/16, dňa 29. 03. 2016 od 
Ing. Vladimíra Klempu o odkúpenie pozemku parc. č. 15552/10, dňa 31. 03. 2016 od 
Ing. Stanislava Hasenöhrla o odkúpenie pozemku parc. č. 15552/54, dňa 05. 05. 2017 od 
Ing. Karola Mácsaya o odkúpenie pozemku parc. č. 15552/27, dňa 12. 05. 2017 od Ing. Petra 
Košča o odkúpenie pozemku parc. č. 15552/79, dňa 22. 08. 2017 od Ing. Ladislava Adamču 
o odkúpenie pozemku parc. č. 15552/65 a 23. 08. 2017 od Ľubici Lacinovej o odkúpenie 
pozemku parc. č. 15552/4 a dňa 09. 11. 2017 od Mgr. Michala Machúta o odkúpenie pozemku 
parc. č. 15552/68 v k. ú. Ružinov v lokalite Pažítkovej ulice. 
 Na základe súhlasného stanoviska hlavnej architektky a z iniciatívy oddelenia 
majetkových vzťahov, riešiť predaj pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta, zastavaných 
stavbami garáži vo vlastníctve iných subjektov v danej lokalite komplexne, sú predmetom tohto 
materiálu aj ostatné pozemky pod radovými garážami na Pažítkovej ulici v k. ú. Ružinov 
 Na pozemku parc. č. 15552/31 sa nachádza garáž súpis. č. 16158, ktorá je zapísaná na 
LV č. 2352 ako vlastníctvo Združenia garážnikov ul. Bratislava. Ide o spoločné priestory, 
v ktorých sa nachádza umyvárka a elektrické rozvody pre všetky garáže. Medzi garážami sa 
nachádzajú pozemky parc. č. 15552/82, parc. č.  15552/83a parc. č. 15552/84 ako vlastníctvo 
hlavného mesta SR Bratislavy.  
 Ide o dvojpodlažné garáže vo vlastníctve tretích subjektov. Na pozemku 
parc. č. 15552/31 sa nachádza garáž-box č. 160 - umyvárka súpis. č. 16158, ktorá je 
zapísaná na LV č. 2352 ako vlastníctvo Združenia garážnikov Bratislava. Ide o spoločné 
priestory, v ktorých sa nachádza umyvárka a elektrické rozvody pre všetky garáže.  
Medzi garážami sa nachádzajú pozemky parc. č. 15552/82 parc. č. 15552/83 
a parc. č. 15552/84, ide o priľahlé pozemky.  
 Každý zo žiadateľov bude nadobúdať ½ z pozemku, na ktorom sa nachádza garáž 
v jeho vlastníctve, 1/159 z ½ ... (t. z. 1/318) na pozemku parc. č. 15552/31, ktorá prislúcha 
k spoločnému priestoru, v ktorom sa nachádza umyvárka a elektrické rozvody pre všetky 
garáže a 1/159 z pozemkov parc. č. 15552/82, parc. č. 83 a parc. č. 84, ktoré sa nachádzajú 
medzi garážami.  
 Predaj pozemkov sa uskutočňuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako predaj pozemku zastavaného stavbou 
vo vlastníctve nadobúdateľa a predaj priľahlého pozemku, ktorý svojim umiestnením a využitím 
tvorí neoddeliteľný celok so stavbami vo vlastníctve žiadateľa je dôvodný so zreteľom 
na skutkový stav. Všetky uvedené pozemky svojim umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný 
celok so stavbami vo vlastníctve žiadateľov, nakoľko ide o pozemky pod stavbami garáží 
vo výlučnom vlastníctve žiadateľov. Na základe uvedených skutočností bude skutkový stav 
zosúladený so stavom právnym. 
 Znaleckým posudkom č. 03/2018 zo dňa 14. 03. 2018 boli pozemky ocenené 
na 202,89 Eur/m2. 
 
 Stanovenie kúpnej ceny 

K navrhovanému predaju bol predložený znalecký posudok č. 03/2018 zo dňa 
14. 03. 2018, ktorý vypracovala Ing. Monika Nitková., znalec v odbore stavebníctvo – odhad 
hodnoty nehnuteľností, ktorá bola vybraná na základe elektronického náhodného výberu 
znalcov. 
 Jednotková hodnota pozemkov registra „C“ KN parc. č. 15552/3 - 4, 7 – 8, 10 – 11, 13 – 
16, 18 – 19, 24 – 27, 31, 34, 37, 40, 44 – 45, 48, 52, 54 – 57, 60 – 63, 65 – 69, 74 – 76, 79 – 80, 
82 - 84 v k. ú. Ružinov, lokalita ulica bola stanovená znaleckým posudkom vo výške 
202,89 Eur/m². Pri výmere 9,5 m² (ide o dvojpodlažné garáže, preto je vlastníkom garáži 
prevádzaný iba podiel 9,5 m² z celkovej výmery zastavaných pozemkov 19 m²) teda predstavuje 



kúpna cena za  pozemky parc. č. 15552/3 - 4, 7 – 8, 10 – 11, 13 – 16, 18 – 19, 24 – 27, 34, 37, 
40, 44 – 45, 48, 52, 54 – 57, 60 – 63, 65 – 69, 74 – 76, 79 – 80 sumu 1 927,46 Eur. 

Kúpna cena za príslušný podiel o veľkosti 1/318 (0,06 m²) na pozemku parc. č. 15552/31 
predstavuje sumu 12,12 Eur. 

Kúpna cena za príslušný podiel o veľkosti 1/159 (0,15 m²) na pozemku parc. č. 15552/82 
predstavuje sumu 30.62 Eur. 

Kúpna cena za príslušný podiel o veľkosti 1/159 (0,15 m²) na pozemku parc. č. 15552/83 
predstavuje sumu 30.62 Eur. 

Kúpna cena za príslušný podiel o veľkosti 1/159 (6,26 m²) na pozemku parc. č. 15552/84 
predstavuje sumu 1 269,66 Eur. 
 

Informatívna výška nájomného podľa platných nájomných zmlúv  
č. 08 83 0116 16 00 na parc. č. 15552/3 – Jana Varadyová, pričom ročný nájom za užívanie 
pozemku predstavuje sumu 114,00 Eur/rok, 
č. 08 83 0692 17 00 na parc. č. 15552/4 - Ľubica Lacinová, pričom ročný nájom za užívanie 
pozemku predstavuje sumu 114,00 Eur/rok, 
č. 08 83 0235 16 00 na parc. č. 15552/8 – Alexandra Ilkivová, pričom ročný nájom za užívanie 
pozemku predstavuje sumu 114,00 Eur/rok, 
č. 08 83 0140 16 00 na parc. č. 15552/10 – Ladislav Balaj a manželka Ľudmila, pričom ročný 
nájom za užívanie pozemku predstavuje sumu 114,00 Eur/rok, 
č. 08 83 0178 16 00 na parc. č. 15552/13 – Prof. Dr. Ábel Kráľ, pričom ročný nájom za užívanie 
pozemku predstavuje sumu 114,00 Eur/rok, 
č. 08 83 0218 16 00 na parc  č. 15552/14 – Martin Neštiak a manželka Soňa, pričom ročný 
nájom za užívanie pozemku predstavuje sumu 114,00 Eur/rok, 
č. 08 83 0139 16 00 na parc. č. 15552/15 – Ing. Pavol Kováčik, pričom ročný nájom za užívanie 
pozemku predstavuje sumu 114,00 Eur/rok, 
č. 08 83 0107 16 00 na parc. č. 15552/16 – JUDr. Anna Ďurinová a Mgr. Katarína Ďurinová, 
pričom ročný nájom za užívanie pozemku predstavuje sumu 114,00 Eur/rok, 
č. 08 83 0162 16 00 na parc. č. 15552/19 – Monika Mateašáková, pričom ročný nájom 
za užívanie pozemku predstavuje sumu 114,00 Eur/rok, 
č. 08 83 0657 16 00 na parc. č. 15552/25 – Michal Vrablic, pričom ročný nájom za užívanie 
pozemku predstavuje sumu 114,00 Eur/rok, 
č. 08 83 0107 16 00 na parc. č. 15552/37 – Mgr. Tomáš Nemec a Eleonóra Tuchyová,  pričom 
ročný nájom z  užívanie pozemku predstavuje sumu 114,00 Eur/rok, 
č. 08 83 0254 16 00 na parc. č. 15552/57 - Mgr. Tomáš Nemec a Eleonóra Tuchyová, pričom 
ročný nájom za užívanie pozemku predstavuje sumu 114,00 Eur/rok, 
č. 08 83 0227 16 00 na parc. č. 15552/60 – Tomáš Kylian, pričom ročný nájom za užívanie 
pozemku predstavuje sumu 114,00 Eur/rok, 
č. 08 83 0135 16 00 na parc. č. 15552/63 – RNDr. Eduard Grossman a manželka Eva, pričom 
ročný nájom zaužívanie pozemku predstavuje sumu 114,00 Eur/rok, 
č. 08 83 0976 17 00 na parc. č. 15552/68 – Mgr. Michal Machút, pričom ročný nájom 
za užívanie pozemku predstavuje sumu . 114,00 Eur/rok, 
č. 08 83 0214 16 00na parc. č. 15552/79 – Peter Košč a manž. Adriana, pričom ročný nájom 
za užívanie pozemku predstavuje sumu 114,00 Eur/rok, 
č. 08 83 0219 16 00 na parc. č. 15552/79 – Ing. Vladimír Laco, pričom ročný nájom za užívanie 
pozemku predstavuje sumu . 114,00 Eur/rok, 
 

Vyššie uvedené pozemky využívané vlastníkmi stavieb garáži ako radové a samostatne 
stojace garáže – 12,00 Eur/m²/rok, pri výmere spolu 9,5 m² ide o sumu 114,00 Eur/rok. 
 

Informatívna výška nájomného podľa Rozhodnutia č. 28/2011 primátora hlavného 
mesta SR Bratislavy a Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
Pozemky registra „C“ KN: 
parc. č. 15552/3 – Zoltán Pocsubai 



parc. č. 15552/7 – Ľubica Malá 
parc. č. 15552/8 – Pavol Mračka 
parc. č. 15552/10 – Ing. Vladimír Klempa 
parc. č. 15552/11 – Rudolf Hanták a Nina 
parc. č. 15552/18 – Petre Bzdúch 
parc č. 15552/24 – Albert Vass 
parc. č. 15552/26 – Marcel Mondočko 
parc. č. 15552/27 – Karol Mácsay, Peter Švaňa 
parc. č. 15552/34 – MUDr. Andrea Mrázová 
parc. č. 15552/40 – Ing. Ľubomír Benča a Mgr. Alla 
parc. č. 15552/44 – Ing. Lena Pavlovičová  
parc. č. 15552/48 – Ing. Miroslav Müller 
parc. č. 15552/54 – Ing. Stanislav Hasenöhrl 
parc. č. 15552/55 – Ing. Peter Gloger a Ing. Zuzana, JUDr. Ján Tóth 
parc. č. 15552/56 – Radoslav Žiško a Denisa 
parc. č. 15552/57 – Ing. Milan Kelle 
parc. č. 15552/60 –Ing. Ľuboš Macko 
parc. č. 15552/62 – Eva Dömösová 
parc. č. 15552/65 – Ing. Ladislav Adamča 
parc. č. 15552/66 – Martin Streženec a Ing. Ladislava 
parc. č. 15552/67 – Slavomíra Krištofčáková 
parc. č. 15552/69 – Martina Hejčíková, Marta Kanálová, František Hejčík, Dagmar Hejčíková 
parc. č. 15552/74 – JUDr. Ivan Štetka 
parc. č. 15552/75 – Tomáš Kordoš 
parc. č. 15552/76 – Ľudmila Bernátová, 
 

Nakoľko k predmetným pozemkom nie sú uzatvorené zmluvy o nájme pozemku, 
vlastníci garáží platia za užívanie pozemku sumu vo výške 9,50 Eur mesačne na základe 
pravidelne zasielanej faktúry za užívanie pozemkov pod garážami, a preto sa nenavrhuje v tomto 
materiáli schválenie náhrady za užívanie týchto pozemkov za obdobie dvoch rokov spätne.  
 

Predaj podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  
 Predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 15552/3 - 4, 7 – 8, 10 – 11, 13 – 16, 18 – 19, 
24 - 26  – 27, 31, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 54 – 57, 60 – 63, 65 – 69, 74 – 76, 79 – 80, 82 - 84 
v k. ú. Ružinov, lokalita ulica sa bude uskutočňovať podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako predaj pozemku zastavaného 
stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a predaj priľahlého pozemku, ktorý svojim umiestnením 
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbami vo vlastníctve žiadateľa. Predaj je dôvodný 
so zreteľom na skutkový stav. Všetky uvedené pozemky svojim umiestnením a využitím tvoria 
neoddeliteľný celok so stavbami vo vlastníctve žiadateľov, nakoľko ide o pozemky pod stavbami 
garáží v ich výlučnom vlastníctve. Na základe uvedených skutočností bude skutkový stav 
zosúladený so stavom právnym.  
 
 Navrhované riešenie 
 Navrhujeme schváliť predmetný predaj v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona 
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako predaj pozemku 
zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a predaj priľahlého pozemku, ktorý svojim 
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbami vo vlastníctve žiadateľa. Všetky 
uvedené pozemky svojim umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbami 
vo vlastníctve žiadateľov, nakoľko ide o pozemky pod stavbami garáží v ich výlučnom 
vlastníctve. 

Ide o majetkovoprávne usporiadanie vlastníckeho práva k pozemkom pod stavbami 
garáží vo vlastníctve iných subjektov. 
 



Stanoviská odborných útvarov Magistrátu 
Oddelenie usmerňovania investičnej činnosti 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov stanovuje 
pre územie, ktorého súčasťou sú záujmové pozemky v k. ú. Ružinov, nasledovné využitie 
územia: občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu, číslo funkcie 201, 
stabilizované územie. 
Súborné stanovisko za oblasť dopravy: 
V zmysle ÚPN hl. m. SR Bratislavy, 2007 v znení zmien a doplnkov nie sú záujmové pozemky 
dotknuté žiadnym výhľadovým zámerom dopravy. Na základe uvedeného k ich predaju nemáme 
námietky. Pozemok parc. č. 15552/84 tvorí prístupovú komunikáciu ku všetkým jednotlivým 
garážam nachádzajúcim sa v spodnej úrovni objektu radových garáží, t. j, aj k tým, ktoré nie sú 
predmetom predaja. Táto funkcia komunikácie musí ostať zachovaná. 
Referát cestného správneho orgánu sa k predaju nevyjadruje, nakoľko predmetné pozemky nie sú 
cestnými pozemkami miestnych komunikácií I. a II. triedy. 
Oddelenie správy komunikácií: 
Nevyjadrujú sa, nejedná sa o miestne komunikácie I. a II. triedy. Z hľadiska správcu verejného 
osvetlenia bez pripomienok.. 
Stanovisko technickej infraštruktúry: 
Bez pripomienok. 
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene: 
Súhlasí. 
Oznámenie finančného oddelenia: 
Pohľadávky evidované voči niektorým žiadateľom sú v súčasnosti riešené s tým, že do 
prerokovania materiálu v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR budú pohľadávky 
hlavného mesta uspokojené. 
Oddelenie legislatívno-právne: 
Oddelenie legislatívno-právne viedlo súdne konanie s Ing. Ľubošom Mackom a Ing. Ľudmilou 
Bernátovou. Súdny spor s Ing. Ľudmilou Bernátovou bol Uznesením OS BA 
V sp. zn. 39/60/20177 – 155. zastavený z dôvodu, že istina s príslušenstvom boli uhradené. 
Súdne konanie – návrh na vydanie platobného rozkazu bude oddelením legislatívno-
právnym vzatý späť, a to z dôvodu, že istina spolu s príslušenstvom bola uhradená. 
Stanovisko starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov. 
Je súhlasné. 
 
Stanovisko hlavnej architektky: 
Je súhlasné. 
 

Stanovisko Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy zo 14. 06. 2018: 

"Mestská rada neschválila navrhované uznesenie a neschválila ani pozmeňovací, 
doplňujúci návrh." 
 

 





































































































































































































































































Kúpna zmluva 

č. 04 88 ............. 18 00 
 

uzatvorená podľa § 588 a nasledujúcich ustanovení Občianskeho zákonníka  

medzi zmluvnými stranami 

 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1 

Zastúpené : JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor mesta 

Peňažný ústav : Československá obchodná banka, a. s. 

Číslo účtu : IBAN SK8975000000000025826343 

 BIC-SWIFT CEKOSKBX 

Variabilný symbol : ............................. 

IČO : 603 481 

 

(ďalej ako aj „predávajúci“) 

 

a 

 

Slavomíra Krištofčáková, rod.  

dátum nar.:   

rod. č.:    

št. občianstvo:  

bytom:  

 

(ďalej ako aj „kupujúci“) 

 

(ďalej spolu ako aj „zmluvné strany“) 

 

Čl. 1 

Predmet zmluvy 

1. Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa 

v k. ú. Ružinov, a to: 

a) pozemku registra „C“ KN parc. č. 15552/67 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 19 m², LV č. 7398, v podiele ½; 

b) pozemku registra „C“ KN parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 19 m², LV č. 7298, v podiele 54/318 a 

c) pozemkov registra „C“ KN parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria 

vo výmere 24 m² v podiele 54/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a 

nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 54/159 a parc. č. 15552/84 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 54/159, LV č. 7296. 

2. Predávajúci predáva a kupujúci kupuje do výlučného vlastníctva nehnuteľnosti 

nachádzajúce sa v k. ú. Ružinov, a to: 

a) pozemok registra „C“ KN parc. č. 15552/67 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 19 m², LV č. 7398, v podiele ½; 

b) pozemok registra „C“ KN parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 19 m², LV č. 7298, v podiele 1/318 a 

c) pozemok registra „C“ KN parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria 

vo výmere 24 m² v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria 
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vo výmere 24 m² v podiele 1/159 a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, LV č. 7296. 

3. Kupujúci je výlučným vlastníkom stavby garáže so súpis. č. 6580 postavenej na 

pozemku registra „C“ KN parc. č. 15552/67 zapísanej na LV č. 3722, pre 

k. ú. Ružinov, ktorá nie je predmetom predaja. 

 

Čl. 2 

Kúpna cena 

1. Predávajúci predáva nehnuteľnosť uvedenú v čl. 1 odsek 2 za kúpnu cenu celkom 

3 270,48 Eur, (slovom: tritisícdvestosedemdesiat Eur a štyridsaťosem Centov) kupujúcemu, 

ktorý nehnuteľnosť za túto cenu kupuje. 

2. Kúpna cena pozostáva z ceny nehnuteľnosti stanovenej znaleckým posudkom 

č. 03/2018 zo dňa 14. 03. 2018 vypracovaným znalcom z odboru stavebníctvo Ing. Monikou 

Nitkovou, ktorým bol predmet prevodu ohodnotený na sumu 202,89 Eur/m². 

3. Kupujúci je povinný uhradiť dohodnutú kúpnu cenu v sume 3 270,48 Eur na účet 

hlavného mesta SR Bratislavy IBAN SK8975000000000025826343, vedený 

v Československej obchodnej banke, a. s., variabilný symbol č. ................... naraz do 30 dní 

odo dňa obojstranného podpisu tejto kúpnej zmluvy. 

4. Kupujúci je ďalej povinný uhradiť predávajúcemu náhradu za vypracovanie 

znaleckého posudku č. 03/2018 v sume 14,81 Eur na účet hlavného mesta SR Bratislavy 

IBAN SK7275000000000025827813, vedený v Československej obchodnej banke, a. s., 

variabilný symbol č. ................... do 30 dní odo dňa obojstranného podpisu tejto kúpnej 

zmluvy. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak kupujúci nezaplatí riadne a včas kúpnu 

cenu, je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky 

za každý deň omeškania. Týmto ustanovením nie je dotknuté ustanovenie §-u 545 ods. 2 

zákona č. 40/1964 Zb. a predávajúci je oprávnený požadovať aj náhradu škody spôsobenú 

nezaplatením dlžnej čiastky vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty. Takisto je 

kupujúci, v prípade neuhradenia kúpnej ceny riadne a včas, povinný zaplatiť predávajúcemu 

spolu s omeškanou platbou, úroky z omeškania podľa ustanovenia § 517 ods. 2 Občianskeho 

zákonníka. 

 

Čl. 3 

Ťarchy 

 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 

Odstúpenie od zmluvy 

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. 
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Čl. 5 

Osobitné ustanovenia 

 1. Prevod nehnuteľnosti schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 

Bratislavy na svojom zasadnutí konanom dňa ............... uznesením č. .................., v súlade 

s § 9a ods. 8 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov ako predaj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve 

nadobúdateľa a predaj priľahlého pozemku, ktorý svojim umiestnením a využitím tvorí 

neoddeliteľný celok so stavbami vo vlastníctve žiadateľa. 

2. Kupujúci vyhlasuje, že mu je predmet kúpy uvedený v čl. 1 ods. 2, dobre známy, 

a že ho kupuje v takom stave, v akom sa nachádza. 

3. Kupujúci bol oboznámený so stanoviskami odborných útvarov Magistrátu hlavného 

mesta SR Bratislavy k predaju nehnuteľnosti uvedenej v čl. 1 ods. 2 tejto zmluvy, a to 

so stanoviskami oddelenia usmerňovania investičnej činnosti zo dňa 04. 01. 2018, oddelenia 

životného prostredia a mestskej zelene zo dňa 09. 04. 2018, súbornými stanoviskami 

za oblasť dopravy zo dňa 27. 04. 2018, stanoviskom technickej infraštruktúry 

zo dňa 22. 01. 2018 a stanoviskom oddelenia správy komunikácií zo dňa 18. 04. 2018. 

4. Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

5. Kupujúci sa zaväzuje, že uhradí správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho 

práva do katastra nehnuteľností. 

 

Čl. 6 

Platnosť a účinnosť zmluvy 

1.  Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 

2. Táto kúpna zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a 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 – predávajúceho. 

3. Právne účinky vkladu vznikajú kladným právoplatným rozhodnutím Okresného 

úradu Bratislava, katastrálny odbor o povolení vkladu. Dňom nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva prechádzajú na kupujúcich všetky práva 

a povinnosti spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti. 

4. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá predávajúci po dodržaní podmienok 

stanovených v článku 2 tejto zmluvy, t. z. po zaplatení kúpnej ceny. Za zaplatenie kúpnej 

ceny sa považuje jej pripísanie na účet predávajúceho. V prípade omeškania so zaplatením 

kúpnej ceny sa kúpna cena považuje za uhradenú až po zaplatení sankcií uvedených v čl. 2 

tejto zmluvy.  

5. Do doby povolenia vkladu vlastníckeho práva sú zmluvné strany viazané 

dohodnutými podmienkami zmluvy. 

 

Čl. 7 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že porozumeli obsahu tejto zmluvy v celom rozsahu, 

neuzatvárajú ju v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je 

obmedzená. 

2. Na znak súhlasu potvrdzujú túto zmluvu svojimi podpismi. 

3. Kúpna zmluva sa vyhotovuje v 8-ich exemplároch, z ktorých 2 vyhotovenia zašle 

predávajúci Okresnému úradu Bratislava, katastrálny odbor za účelom povolenia vkladu 

vlastníckeho práva v prospech kupujúcich. Kupujúci obdrží po podpise zmluvy obidvomi 
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zmluvnými stranami jej fotokópiu za účelom splnenia povinností vyplývajúcich mu z tejto 

zmluvy, dva rovnopisy zmluvy odovzdá predávajúci kupujúcemu až po podaní návrhu 

na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Štyri vyhotovenia zmluvy ostávajú 

predávajúcemu. 

 

V Bratislave, dňa .....................   V Bratislave, dňa ........................ 

 

 

Predávajúci: Kupujúci: 

hlavné mesto SR Bratislava 

 

 

 

 

 

________________________________ ________________________________ 

 JUDr. Ivo Nesrovnal Slavomíra Krištofčáková 

 primátor 



  

  

  

  


