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Vec
Odpoveď - Ponuka na uplatnenie predkupného práva k.ú. Nové Mesto

Dňa 26,11.2020 bola mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej len „mestská časť“) 
doručená žiadosť o stanovisko, či mestská časť ako správca spoluvlastníckeho podielu 1/8 
k pozemku registra „C“ KN pare, č, 13014 a k  stavbe súp, č, 810 umiestnenej na tomto pozemku 
(ďalej len „nehnuteľnosti“) odporúča alebo neodporúča uplatnenie predkupného práva k podielu 
7/8 k nehnuteľnostiam, ktorý jeho vlastníčka p, Jana Kicová plánuje potenciálnym záujemcom 
ponúkať na predaj za kúpnu cenu vo výške 180 000 EUR.

V súlade s § 606 Občianskeho zálconníka, ten, kto je oprávnený kúpiť vec z titulu 
predkupného práva, musi zaplatiť cenu ponúknutú niekým iným, ak nie je dohodnuté inak, 
V tomto pripade navrhovaná kúpna cena zjavne ešte nebola spoluvlastničke p, Kicovej ponúknutá 
niekým iným, takže jej ponuka na uplatnenie predkupného práva nespĺňa vyššie uvedené zákonné 
podmienky a nie je preto možné sa k nej záväzne vyjadriť.

Avšalc vzliľadom na to, že nelmuteľnosti považujeme za nevyužiteľné pre potreby mestskej 
časti, vzhľadom na umiestnenie pozemku, jeho malú rozlohu a stav a rozmery stavby, za 
navrlmutých podmienok uplatnenie predkupného práva k nehnuteľnostiam neodporúčame.
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Výpis
zo ZOOM videokonferencie zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu 

a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 07.12.2020

k bodu
Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislava 
k spoluvlastníckemu podielu 7/8 na nehnuteľnostiach v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, stavbe 
silpis. č. 810 a pozemku pare. č. 13014, vo vlastníctve Jany Kicovej

Návrh uznesenia
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta po prerokovaní 
materiálu odporúča MsZ schváliť neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR 
Bratislavy na spoluvlastnícky podiel 7/8 na nehnuteľnostiach zapísaných na LV č. 922, k. li. 
Nové Mesto, a to na stavbe súpis. č. 810 umiestnenej na pozemku registra „C“ KN pare. č. 
13014, a na pozemku registra „C“ KN pare. č. 13014 -  zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 337 nŕ, od podielového spoluvlastníka JanyKicovei, za kúpnu cenu celkove 
180 000,00 Eur.

Hlasovanie:
prítomní; 11, za: 10, proti: O, zdržal sa: 1

Za správnosť opisu : Ing. Hemieta Mičúchová, v Bratislave, 07.12.2020


