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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 

s c h v a ľ u j e 
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods.8 písm. e) zák. č.138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – zrušenie a vysporiadanie podielového 
spoluvlastníctva pozemkov :  
dohodu o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva pozemkov v k.ú. Vinohrady, 
pozemkov registra „E“ katastra nehnuteľností parc.č.5843 -  ostatná plocha vo výmere 242 m2,  
parc.č. 5842 – záhrady vo výmere 292 m2,  zapísané  na LV č.5898 vo vlastníctve                      
Ing. Milana Michaličku 4/5 a hlavného mesta SR Bratislavy 1/5 tak, že : 
- Ing. Milan Michalička, sa stane výlučným vlastníkom pozemkov registra „C“ katastra 
nehnuteľností v k.ú. Vinohrady, parc.č. 5859/59 – ostatná plocha vo výmere 360 m2 
a parc.č.5859/60 – zastavaná plocha vo výmere 71 m2, podľa GP č. 018-M67/2011 zo dňa 
27.6.2011 a uhradí hlavnému mestu SR Bratislave sumu 380,- EUR ako rozdiel hodnoty 
pozemkov   
– hlavné mesto SR Bratislava sa stane výlučným vlastníkom pozemku registra „C“ katastra         
nehnuteľností v k.ú. Vinohrady, parc.č.5859/31 – zastavaná plocha vo výmere 107 m2, podľa GP 
č.  018-M67/2011 zo dňa 27.6.2011, s podmienkami: 
 
1. Dohoda bude spoluvlastníkmi podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že dohoda nebude spoluvlastníkmi 
podpísaná v uvedenom termíne, toto uznesenie stratí platnosť.   

 
2. Ing. Milan Michalička zaplatí rozdiel v hodnote pozemkov naraz do 30 dní od podpísania 

dohody všetkými zmluvnými stranami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET   : Návrh na uzatvorenie dohody o zrušení a vysporiadaní podielového 
                                                spoluvlastníctva pozemkov v k.ú. Vinohrady    
                        
ŽIADATE Ľ  : Ing. Milan Michalička 
                                                
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU  
 
parcelné číslo  druh pozemku  výmera v m2  pozn.    
5859/31                      zastavaná plocha                     107                           podľa GP č.018-M67/2011 
5859/59                      ostatná plocha                         360                           podľa GP č.018-M67/2011    
5859/60                      zastavaná plocha                       71                           podľa GP č.018-M67/2011 
 
Pozemky sú súčasťou pozemkov registra „E“ katastra nehnuteľností a to parc.č. 5843 – ostatná 
plocha vo výmere 242 m2  a parc.č. 5842 – záhrady vo výmere 292 m2, zapísané na LV č.5898 vo 
vlastníctve Ing. Milana Michaličku 4/5 a hlavného mesta SR Bratislavy 1/5.    
 
 
SKUTKOVÝ STAV   
 
 Žiadateľ Ing. Milan Michalička požiadal o zrušenie a vysporiadanie podielového 
spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam v k.ú. Vinohrady a to pozemkov registra „E“ katastra 
nehnuteľností parc.č. 5843 – ostatná plocha vo výmere 242 m2, parc.č. 5842 – záhrady vo výmere 
292 m2, zapísané na LV č. 5898 v prospech Ing. Milana Michaličku 4/5 a hlavného mesta SR 
Bratislavy 1/5, z ktorých  GP č.018 –M67/2011 zo dňa 27.6.2011 vznikli pozemky registra „C“ 
katastra nehnuteľností parc.č. 5859/31 – zastavaná plocha vo výmere 107 m2, parc.č. 5859/59 – 
ostatná plocha vo výmere 360 m2, parc.č. 5859/60 – zastavaná plocha vo výmere 71 m2. Pozemky 
sa nachádzajú na Kramároch. Pozemky parc.č. 5859/31,  5859/60 sa nachádzajú pod bytovým 
domom na Bárdošovej ulici, súp.č. 2845, zapísanom na LV č.5078. Žiadateľ je vlastníkom 
susedných pozemkov, a to parc.č. 5841/9, 5844/2. 

   Podielové spoluvlastníctvo bude vysporiadané tak, že Ing. Milan Michalička sa stane 
výlučným vlastníkom pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností v k.ú. Vinohrady, parc.č. 
5859/59 – ostatná plocha vo výmere 360 m2 a parc.č. 5859/60 – zastavaná plocha vo výmere           
71 m2, podľa GP č.018-M67/2011 zo dňa 27.6.2011 a uhradí hlavnému mestu SR Bratislave sumu 
380,- EUR ako rozdiel v hodnote pozemkov.  Hlavné mesto SR Bratislava sa stane výlučným 
vlastníkom pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností v k.ú. Vinohrady, parc.č. 5859/31 – 
zastavaná plocha vo výmere 107 m2, podľa GP č. 018-M67/2011 zo dňa 27.6.2011. 

 Na ocenenie predmetných pozemkov bol vypracovaný znalecký posudok č.113/2011 zo 
dňa 21.9.2011 znalcom Ing. Petrom Kapustom, ktorý predmetné nehnuteľnosti ocenil nasledovne:   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rekapitulácia všeobecnej hodnoty – právny stav: 



 
Parc.č.                               podiel               výmera   m2                            všeobecná hodnota (EUR)   
„E“ 5842                              4/5                      233,6                                   57 157,25 
„E“ 5842                              1/5                        58,4                                   14  289,31 
„E“ 5843                              4/5                       193,6                                  47  370,05 
„E“ 5843                              1/5                         48,4                                  11  842,51                                          
 
  
 

Rekapitulácia všeobecnej hodnoty – navrhovaný stav: 
 
Parc.č.                výmera  m2                                          všeobecná hodnota (EUR)   
5859/31               107                                             26 180,76 
5859/59               360                                             87 534,00 
5859/60                 71                                             17 372,28 
 
 Uzatvorenie dohody o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva  pozemkov sa 
navrhuje schváliť  ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s  ustanovením § 9a ods.8 písm. 
e) zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov . 
 
Stanoviská odborných útvarov Magistrátu 
Oddelenie územného rozvoja mesta 
Záujmové územie v zmysle Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení 
zmien a doplnkov, prilieha v rozvojovom území k funkčnej ploche určenej pre funkčné využitie: 
viacpodlažná zástavba obytného územia, územia slúžiace pre bývanie vo viacpodlažných 
bytových domoch, vrátane zariadení s opatrovateľskou službou, bytov a zariadení pre 
handicapovaných občanov. Pozemky sú súčasťou územia, ktoré je definované ako stabilizované  
územie.  
Oddelenie územného plánovania 
Bez pripomienok. 
Súborné stanoviská 
Nemajú pripomienky. 
Oddelenie miestnych daní a poplatkov 
Neevidujú žiadne záväzky žiadateľa  voči hlavnému mestu SR Bratislave 
 
Stanovisko starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
Nemá námietky k usporiadaniu podielového spoluvlastníctva.     

 
 
 
 
 
 
 
























































