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NÁVRH UZNESENIA 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

schvaľuje 

 

Alternatíva 1 

uplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu 

vo veľkosti 194/1000 prislúchajúceho k stavbe so súpis. č. 3842, zapísanej na LV č. 2031, 

v k. ú. Staré Mesto, umiestnenej na pozemku registra „C“ KN, parc. č. 4976/1, k. ú. Staré Mesto, 

zapísanom na LV č. 1656, na ulici Pri Habánskom mlyne 8, Bratislava od podielového 

spoluvlastníka spoločnosti TERNO Slovensko, spotrebné družstvo, Ivánska cesta 12, Bratislava, 

IČO 00500674, za kúpnu cenu 100 000,00 Eur. Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 – presun finančných 

prostriedkov v sume 100 000,00 Eur z bežných výdavkov (pol. 630) na kapitálové výdavky 

(pol. 710) v rámci programu 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta, podprogram 

8.2 Nakladanie s majetkom, prvok 8.2.2 Správa nehnuteľností. 

 

Alternatíva 2 

neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu 

vo veľkosti 194/1000 prislúchajúceho k stavbe so súpis. č. 3842, zapísanej na LV č. 2031, 

v k. ú. Staré Mesto, umiestnenej na pozemku registra „C“ KN, parc. č. 4976/1, k. ú. Staré Mesto, 

zapísanom na LV č. 1656, na ulici Pri Habánskom mlyne 8, Bratislava od podielového 

spoluvlastníka spoločnosti TERNO Slovensko, spotrebné družstvo, Ivánska cesta 12, Bratislava, 

IČO 00500674, za kúpnu cenu 100 000,00 Eur, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

PREDMET: Návrh na uplatnenie alebo na neuplatnenie predkupného práva hlavného 

mesta SR Bratislavy na spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 194/1000 

na stavbe so súpis. č. 3842 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto – Ubytovňa 

Pri Habánskom mlyne 8 

 

 

ŽIADATEĽ: TERNO Slovensko, spotrebné družstvo 

 Ivánska cesta 12 

 821 04 Bratislava 

 

ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU 

 

parc. č. druh pozemku výmera v m² LV č.________ 

4976/1 zastavané plochy a nádvoria 557 1656 

 

Predmetom prevodu je spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 194/1000 prislúchajúci k stavbe 

so súpis. č. 3842, zapísanej na LV č. 2031, umiestnenej na pozemku registra „C“ KN, k. ú. Staré 

Mesto, parc. č. 4976/1. 

Uvedený pozemok parc. č. 4976/1 nie je predmetom prevodu. 

 

SKUTKOVÝ STAV  

  

 Predmet žiadosti 

 Predmetom predkupného práva je spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 194/1000 

prislúchajúci k stavbe so súpis. č. 3842, zapísanej na LV č. 2031, umiestnenej na pozemku 

registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4976/1, na ulici Pri Habánskom mlyne 8, Bratislava.  

  

 Dôvod a účel žiadosti 

 Hlavné mesto SR Bratislava je zapísané na liste vlastníctva č. 2031 ako spoluvlastník 

stavby so súpis. č. 3842 v spoluvlastníckom podiele 806/1000. Žiadateľ, spoločnosť TERNO 

Slovensko, spotrebné družstvo je podielovým spoluvlastníkom uvedenej nehnuteľnosti 

v spoluvlastníckom podiele 194/1000.  

 Daná stavba sa nachádza na ulici Pri Habánskom mlyne 8 v Bratislave a je situovaná 

na pozemku registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4976/1, zapísanom na LV č. 1656, ktorý 

je vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. Predmetný pozemok nie je 

predmetom prevodu.  

 Stavba so súpis. č. 3842 pozostáva zo 45 miestností určených na bývanie a z 5 miestností 

určených na iný účel ako bývanie. Na 1. nadzemnom podlaží (prízemie) sa nachádzajú 2 

miestnosti určené na bývanie, na 2. nadzemnom podlaží (1. poschodie) sa nachádza 12 

miestností určené na bývanie, na 3. nadzemnom podlaží (2. poschodie) sa nachádza 12 

miestností určené na bývanie, na 4. nadzemnom podlaží (3. poschodie) sa nachádza 12 

miestností určené na bývanie, na 5. nadzemnom podlaží (4. poschodie) sa nachádza 7 miestností 

určené na bývanie. Na 1. podzemnom podlaží (suterén) sa nachádzajú 2 miestnosti určené na iný 

účel ako bývanie a na 1. nadzemnom podlaží (prízemie) sa nachádzajú 3 miestnosti určené 

na iný účel ako bývanie. Celková výmera stavby so súpis. č. 3842 je 1 944,01 m², z toho 

na miestnosti určené na bývanie pripadá 1 457,32 m² a na miestnosti určené na iný účel ako 

bývanie pripadá 486,69 m². Spoločné priestory predstavujú výmeru spolu 535,89 m². Celková 

výmera stavby so súpis. č. 3842 je 2 479,9 m². 

 V súčasnosti sa miestnosti určené na bývanie nevyužívajú, okrem troch miestností, ktoré 

obývajú bez právneho titulu súkromné osoby. Uvedenú situáciu rieši sekcia právnych činností. 

Pokiaľ ide o priestory určené na iný účel ako bývanie, žiadateľ ich v súčasnosti prenajíma 



súkromným osobám za účelom prevádzkovania servisu bicyklov, prevádzkovania ateliéru 

a na cvičenie jógy. V uvedených priestoroch zabezpečuje žiadateľ dodávku vody. V stavbe 

so súpis. č. 3842 je v súčasnosti odstavená dodávka tepla. 

 Podľa informácií dostupných oddeleniu stratégií rozvoja mesta a tvorby 

územnoplánovacích dokumentov bol predmetný objekt navrhovaný pre riešenie náhradného 

nájomného bývania. V roku 2018 bol rozpracovaný materiál na majetkovoprávne usporiadanie 

vzťahov k uvedenej stavbe prostredníctvom rozdelenia budovy na jednotlivé byty a nebytové 

priestory a ich následné prerozdelenie medzi podielových spoluvlastníkov podľa ich vzájomnej 

dohody. Materiál nebol predložený do poradných a rozhodovacích orgánov hlavného mesta SR 

Bratislavy, nakoľko počas jeho prípravy bolo zistené, že na stavbu bolo dňa 12. 08. 1993 vydané 

kolaudačné rozhodnutie č. OÚŽP 3505/92-1953/93/H/101/Mich, obsahom ktorého je povolenie 

stavby trvalej ubytovne, ktorá pozostávala z predajne potravín, mäsa, skladov, dvoch služobných 

bytov, ubytovacích jednotiek, kotolne, uholne, dielne a skladov pre domovníka. Na základe 

vyššie uvedeného nebolo možné toho času pristúpiť k reálnej deľbe stavby na jednotlivé byty 

a nebytové priestory. Reálna deľba uvedenej stavby na jednotlivé byty a nebytové priestory by 

bola možná až po vydaní kolaudačného rozhodnutia, ktorým by došlo k zmene užívania stavby, 

t. j. k zmene druhu stavby z „inej budovy“ na „bytový dom“. V prípade, ak by sa hlavné mesto 

SR Bratislava stalo výlučným vlastníkom predmetnej stavby so súpis. č. 3842 a príslušný 

stavebný úrad by povolil zmenu druhu predmetnej stavby na „bytový dom“, mohlo by hlavné 

mesto SR Bratislava nadobudnúť do vlastníctva objekt, ktorý by po rekonštrukcii mohol slúžiť 

pre potreby zabezpečenia potrebných kapacít pre náhradné nájomné bývanie. 

Listom doručeným dňa 23. 11. 2018 oznámil žiadateľ, že má v úmysle previesť (predať) 

svoj spoluvlastnícky podiel prislúchajúci k stavbe so súpis. č. 3842 na tretiu osobu za kúpnu 

cenu v sume 100 000,00 Eur, preto predkladá hlavnému mestu SR Bratislava ako 

spoluvlastníkovi predmetnej stavby ponuku na uplatnenie predkupného práva.  

Lehota na uplatnenie predkupného práva uplynie dňa 23. 01. 2019. 

 Podľa čl. 80 ods. 2 písm. a) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy Mestské zastupiteľstvo 

hlavného mesta SR Bratislavy schvaľuje odplatné nadobúdanie nehnuteľností do vlastníctva 

Bratislavy. 

 

 Stanovenie kúpnej ceny 

 Žiadateľ prejavil úmysel predať svoj podiel vo veľkosti 194/1000 prislúchajúci k stavbe 

so súpis. č. 3842 záujemcovi, tretej osobe, ktorá mu zaň ponúkla kúpnu cenu v sume 

100 000,00 Eur. 

 Za rovnakú kúpnu cenu ponúka žiadateľ predmetný podiel vo veľkosti 194/1000 

prislúchajúci k stavbe so súpis. č. 3842 hlavnému mestu SR Bratislave. 

 

Jednotková cena 

 Pri sume 100 000,00 Eur za podiel vo veľkosti 194/1000 predstavuje podiel prislúchajúci 

k 1/1000 sumu 515,46 Eur. Pri prepočte na 1000/1000 by celková nadobúdacia cena stavby 

so súpis. č. 3842 predstavovala sumu 515 463,91 Eur.  

 Pri celkovej výmere predmetnej stavby vo veľkosti 2 479,9 m² predstavuje jednotková 

cena sumu 207,85 Eur/m². 

 

 Zákonná úprava predkupného práva a termín úhrady kúpnej ceny 

 Podľa § 140 Občianskeho zákonníka ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú 

spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe ( § 116, 117).  

 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. Ak táto doba uplynie márne, predkupné právo zanikne. Potom už spoluvlastnícky 

podiel možno previesť na inú osobu. Spoluvlastníkovi tým zároveň vzniká predkupné právo voči 

nadobúdateľovi podielu ako novému spoluvlastníkovi. 



Ponuka urobená v rámci predkupného práva nie je klasickým návrhom na uzavretie 

zmluvy vychádzajúcim zo všeobecnej občianskoprávnej zásady zmluvnej voľnosti, v ktorom 

môže navrhovateľ svojím prejavom vôle vymedziť lehotu pre prijatie návrhu.  

 Z uvedeného vyplýva, že ak by hlavné mesto SR Bratislava malo záujem na uplatnení 

predkupného práva, kúpna cena v sume 100 000,00 Eur musí byť spoluvlastníkovi pripísaná 

na účet najneskôr dňa 23. 01. 2019. 

 Nakoľko termín zasadnutia najbližšieho riadneho mestského zastupiteľstva je 

19. 12. 2018 je potrebné zaradiť tento materiál na prerokovanie do vyššie uvedeného 

mestského zastupiteľstva konaného dňa 19. 12. 2018. 

 

 Stanoviská odborných útvarov Magistrátu 

 

Oddelenie legislatívno-právne: 

S daným žiadateľom v súčasnosti nevedú súdne konanie.  











































  

  

 


