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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

odzverenie bytov v bytovom dome so súpis. č. 112 na Medenej 35 v k. ú. Staré Mesto, na parc. č. 
132/3, a podielov na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a podielov na 
pozemkoch registra „C“ parc. č. 132/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 411 m2 a parc. č. 
132/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 116 m2, LV č. 212,  zo správy mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto, a to: 
- byt č. 2 a podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a podiel na pozemkoch 
10449/186349,  
- byt č. 4 a podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a podiel na pozemkoch 
7447/186349,  
- byt č. 6 a podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a podiel na pozemkoch 
9859/186349, 
- byt č. 10 a podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a podiel na 
pozemkoch 9771/186349, 
- byt č. 11 a podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a podiel na 
pozemkoch 7475/186349, 
- byt č. 12 a podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a podiel na 
pozemkoch 9801/186349,  
- byt č. 15 a podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a podiel na 
pozemkoch  2678/186349, 
- byt č.18 a podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a podiel na pozemkoch 
11894/186349, 
- byt č. 21 a podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a podiel na 
pozemkoch  9801/186349, 
 
a to v súlade s ustanovením Čl. 84 ods. 1 písm. c) Štatútu hlavného mesta SR Bratislava, keďže 
ide o majetok, ktorý hlavné mesto potrebuje na plnenie prenesenej pôsobnosti, podľa zákona NR 
SR č. 260/2011 Z. z. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET  : Návrh na odzverenie bytov v správe Starého Mesta v podielovom bytovom dome 
    na Medenej 35 
 
ŠPECIFIKÁCIA NEHNUTE ĽNOSTI 
 
 
 Medená ulica  35  
 
POZEMKY registra „C“  
  
parc. č.               druh pozemku  výmera v m2  poznámka   
132/3                       zastavané plochy a nádvoria    411                    
132/1                       zastavané plochy a nádvoria    116                   
Spolu:                                                                527 m2 

   
STAVBA 
 
Súpisné číslo            na parcele číslo                         poznámka                                        .                
112                               132/3                                           
 
Nehnuteľnosti sú zapísané na LV č. 212. Bytový dom je rozdelený na byty vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy a vo vlastníctve fyzických osôb a pozemky sú v podielovom 
spoluvlastníctve nasledovne:  
 
 
Hlavné mesto SR Bratislava vlastní: 
 
Byt číslo:                            podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
                                           a podiel na pozemku: 
________________________________________________________________________ 
 

2       10449/186349 
4      7447/186349  
6         9859/186349 
10      9771/186349  
11         7475/186349 
12         9801/186349 
15         2678/186349 
18    11894/186349  
21      9801/186349  

 
 
 
 
SKUTKOVÝ STAV    
 
 Byty, uvedené v špecifikácii, sú vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 
a sú na základe Protokolu č. 51/92 o zverení majetku hlavného mesta SR Bratislavy zverené do 
správy mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. 
 



Na základe úlohy, ktorá vyplynula z operatívnej porady primátora konanej dňa 5.8.2013 bol 
spracovaný návrh na odňatie špecifikovaných bytov, nachádzajúcich sa na Medenej ul. č. 35,  
zo správy mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorý OPP prerokovala dňa 19. 8. 2013.  
  
 
 V materiáli boli uvedené podmienky (právny rámec), pri splnení ktorých je možné odňať 
majetok Bratislavy mestským častiam upravuje Štatút hlavného mesta SR Bratislavy v článku 84. 
 
 V zmysle citovaného ustanovenia : 
 
(1) Bratislava môže odňať majetok zverený do správy mestskej časti, ak ide o majetok, 
 

a) ktorý potrebuje vo verejnom záujme na verejnoprospešné stavby podľa schválenej 
územnoplánovacej dokumentácie, 

 
b) ktorý vytvára podmienky na činnosť orgánov uvedených v čl. 2 ods. 2,  
 

( Čl. Čl. 2 ods. 2 Štatútu znie :  Prezident Slovenskej republiky, národná rada, vláda, ministerstvá a ostatné ústredné    
orgány štátnej správy Slovenskej republiky pomáhajú Bratislave plniť funkciu hlavného mesta Slovenskej republiky 
a politického, kultúrneho, obchodného a spoločenského centra Slovenska. Bratislava utvára podmienky na činnosť 
týchto orgánov, ako aj na činnosť zastupiteľských orgánov iných štátov, ktoré majú sídlo v Bratislave ).   

 
c) ktorý potrebuje  na plnenie prenesenej pôsobnosti, 
 
d) ktorý potrebuje na plnenie samosprávnych funkcií celomestského  charakteru 

uvedených v čl. 28 ods. 1 písm. c) až g), j) a k) a čl. 28 ods. 2 písm. f) až i), 
 
(Ide o nasledovné funkcie : 
c) zabezpečovať verejnú mestskú dopravu, 
d) zabezpečovať výstavbu, údržbu, čistenie a vykonávať správu miestnych komunikácií I. a II. triedy vrátane k nim 
patriacej cestnej zelene a stromoradia, prejazdných úsekov ciest I. až  III. triedy a verejných priestranstiev  
nezverených do správy mestskej časti, 
e) zabezpečovať zásobovanie vodou  a odvádzanie odpadových vôd, 
f) zabezpečovať zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu a organizovať 
triedenie odpadu z domácnosti a z prevádzkarní, 
g) zabezpečovať verejné osvetlenie, najmä budovanie, údržbu a opravu siete osvetlenia ulíc a iných verejných 
priestranstiev, 
j) dbať o ochranu a tvorbu životného prostredia, 
k) dbať o ochranu kultúrnych pamiatok, pamätníkov a iných pamätihodností Bratislavy, 
čl. 28 ods. 2) písm.: 
f) vykonáva údržbu a správu historických pamiatok a stavieb celomestského charakteru vo vlastníctve Bratislavy, 
g)  vykonáva výstavbu, údržbu a správu verejných pohrebísk a mestským zastupiteľstvom určených kultúrnych, 
športových a ďalších mestských zariadení, 
h) vykonáva správu a údržbu všetkých plôch verejnej zelene, ktoré sú vo vlastníctve a v správe Bratislavy a neboli 
zverené mestským častiam, 
i) spravuje mestské tržnice určené mestským zastupiteľstvom).  

 
e) ktorý prevažne alebo celkom slúži celomestským potrebám alebo na zabezpečenie  

plnenia funkcií Bratislavy, a to najmä všetky nehnuteľnosti, v ktorých sú umiestnené rozpočtové 
organizácie a príspevkové organizácie  Bratislavy a zariadenia zriadené Bratislavou vrátane ich 
prevádzok). 
 
(2) Na zabezpečenie úloh Bratislavy uvedených v ods. 1 môže primátor požiadať starostu  
     o vrátenie  majetku zvereného do správy  mestskej časti, ak Bratislava 
     a)  nemá vhodný  nezverený majetok alebo vhodný zverený majetok do správy rozpočtovým  
          organizáciám alebo príspevkovým organizáciám Bratislavy, ktorý by im mohlo odňať, 



     b)  uhradí mestskej časti zostatkovú hodnotu preukázaných nákladov, ktoré vložila na  
           zveľadenie vráteného majetku odo dňa jeho zverenia do správy, a to do dvoch mesiacov   
 odo dňa jeho vrátenia. 
(3) Ak starosta neoznámi primátorovi do dvoch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti stanovisko  
     miestneho zastupiteľstva, má sa za to, že miestne zastupiteľstvo s vrátením zvereného majetku   
     súhlasí.  
 (4) Ak miestne zastupiteľstvo mestskej časti nesúhlasí s vrátením zvereného majetku, môže sa  
      mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov uzniesť, že zverený  
      majetok sa mestskej časti odníma. 
(5)  Na spôsob odňatia majetku zvereného do správy mestskej časti sa primerane  vzťahuje čl. 83.                
      Protokol vyhotoví mestská časť, ktorej sa majetok odníma.“ 
 
V nadväznosti na vyššie citované ustanovenia Štatútu bolo navrhnuté dodržať nasledovný postup : 
 

1. osloviť starostku mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
2. ak stanovisko starostky bude kladné, resp. ak v lehote do dvoch mesiacov neoznámi 

stanovisko miestneho zastupiteľstva, spísať protokol o odňatí správy a správu odňať. 
V tomto prípade Štatút exaktne nevyžaduje schválenie mestským zastupiteľstvom. 

3. ak súhlas daný nebude, predložiť materiál na odňatie správy na rokovanie MsZ, ktoré sa 
trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov môže uzniesť, že zverený majetok sa 
mestskej časti odníma.  

 
Zároveň materiál obsahoval informáciu, že odňatie správy majetku, ktorý bol v súlade 
s platnými právnymi predpismi, zverený do správy mestských častí, je možné vykonať len 
z dôvodov uvedených v Čl. 84  Štatútu. Odňatie musí byť riadne  odôvodnené,  tzn. musí 
existovať dôvod, ktorý umožní subsumovať skutkový stav pod niektorú z konkrétnych 
podmienok uvedených v Čl. 84 ods. 1  pod písm. a) až e) citovaného článku Štatútu. Odňatý 
majetok bude možné použiť výlučne pre účely v týchto ustanoveniach uvedené.  
 
Po prerokovaní materiálu bola v zmysle záverov operatívnej porady primátora Mestskej časti 
Bratislava – Staré mesto adresovaná žiadosť o ich vrátenie do priamej správy hlavného mesta. 
Listom zo dňa 11. 10. 2013 bolo hlavnému mestu doručené Oznámenie stanoviska miestneho 
zastupiteľstva, ktoré obsahovalo vyjadrenie nesúhlasu s vrátením zverených nehnuteľností. Návrh 
bol prerokovaný v miestnom zastupiteľstve dňa 24. 9. 2013, ktoré uznesením č. 132/2013 
vyjadrilo svoj nesúhlas s vrátením.  
 
Svoje nesúhlasné stanovisko, ktoré je prílohou tohto materiálu, odôvodnila mestská časť 
s poukazom na vyššie citované ustanovenie čl. 84 Štatútu a vyslovila názor, že jednak žiadosť 
nebola dôvodná, keď splnenie podmienok na odňatie majetku splnené nebolo a jednak vrátenie 
majetku do priamej správy hlavného mesta by malo nepriaznivý vplyv na príjmovú časť rozpočtu 
mestskej časti. Poukázali tiež na skutočnosť, že všetci nájomcovia bytov dostali výpoveď, pričom 
výpovedná lehota uplynula 30. 9. 2012. 
 
 
V zmysle Čl. 84 ods. 2) a 3), ak starosta neoznámi primátorovi do dvoch mesiacov odo dňa 
doručenia žiadosti stanovisko miestneho zastupiteľstva, má sa za to, že miestne zastupiteľstvo 
s vrátením zvereného majetku súhlasí. Ak miestne zastupiteľstvo mestskej časti nesúhlasí 
s vrátením zvereného majetku, ( ako je tomu v tomto prípade), môže sa mestské zastupiteľstvo 
trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov uzniesť, že zverený majetok sa mestskej časti 
odníma.  
 



Zastávame názor, že v tomto prípade možno odňatie subsumovať pod ustanovenie Čl. 84 ods. 1 
písm. c) Štatútu hlavného mesta SR Bratislava, tzn. predmetné byty hlavné mesto potrebuje na 
plnenie prenesenej pôsobnosti, podľa zákona č. 260/2011 Z. z.  
 
 Zákonom č. 260/2011 Z. z. došlo k preneseniu pôsobnosti sui generis, keď obciam bola 
daná povinnosť rozhodnúť o nárokoch na priznanie bytovej náhrady a súčasne 
obstarať(zabezpečiť), aby všetci nájomníci, ktorým nárok na bytovú náhradu bol priznaný, mali 
uspokojený svoj legitímny nárok na bytovú náhradu. Vzhľadom na špecifickosť nielen nájomných 
vzťahov k bytom, ale aj jednotlivých vznesených nárokov, zákon, ktorý špecifikuje všeobecnú 
skutkovú podstatu, nie je schopný postihnúť celú škálu právnych vzťahov, ktoré pri jeho aplikácií 
môžu nastať. V tomto konkrétnom prípade sa obec po vydaní rozhodnutí o priznaní bytovej 
náhrady stala vlastníkom bytov, ktoré sú týmito nájomcami obývané. Napriek skutočnosti, že 
väčšine z nájomcov bol nárok na poskytnutie bytovej náhrady priznaný, považujeme za 
neprimerane tvrdé, týchto nájomcov bytov, ktoré preukázateľne patria obci, po niekoľko desaťročí 
trvajúcom nájomnom vzťahu z týchto bytov vysťahovávať a presídľovať do iných bytov v inej 
lokalite a považujeme preto za korektné pokúsiť sa nájsť cestu, ktorá by pomohla túto tvrdosť 
zákona aspoň v niektorých prípadoch zmierniť.   
 
 Pre úplnosť je potrebné dodať, že v prípade, ak sa dotknuté byty vrátia do priamej správy 
hlavného mesta, bude potrebné v následných krokoch vysporiadať sa s viacerými zložitými 
právnymi otázkami, a to napríklad s existenciou právoplatných rozhodnutí o priznaní bytovej 
náhrady, vydaných v správnom konaní, ktoré už nastolili ur čitý právny stav a vyvolali právne 
účinky, s procesom uzatvárania nových nájomných zmlúv (na dobu neurčitú), ktorých existencia 
je neopomenuteľnou podmienkou pre vznik nároku na uzatvorenie zmluvy o prevode bytu podľa 
zákona č. 182/1993 Z. z. o prevode vlastníctva bytov, primeranosť izbovitosti, ktorá je stanovená 
v nadväznosti na počet členov domácnosti,  s úhradou zostatkovej hodnoty preukázaných 
nákladov, ktoré boli vložené na zveľadenie vráteného majetku odo dňa jeho zverenia do správy, 
ktorú bude potrebné poukázať mestskej časti, atď.  
 
Pozn. : pre ilustráciu uvádzame, že súčasná legislatíva mesta takýto postup neumožňuje, v zmysle 
VZN č. 1/2006 o nájme bytov a obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanie, je 
možné obecný byt prenajať na dobu určitú, ktorá neprevýši 3 roky. V niektorých prípadoch dobu 
nájmu možno zmeniť na dobu neurčitú, avšak len tam, kde nájomcovia preukážu splnenie 
podmienok a tam, kde je nájomná zmluva uzatvorená na dobu dlhšiu ako 1 rok. Z tohto dôvodu 
bude v záujme zabezpečenia prevodu bytov do vlastníctva nájomcov potrebné iniciovať aj 
legislatívnu zmenu.    
 
 
 Materiál bol prerokovaný v mestskej rade dňa 7. 11. 2013, kde pri hlasovaní nezískal 
dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 





































Výpis  
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ   

konaného dňa 06.11.2013 
___________________________________________________________________________ 

 
K bodu č. 24 
Návrh na odzverenie bytov v správe Starého mesta v podielovom bytovom dome na 
Medenej 35 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporú ča 
MsZ schváliť neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemkom 
registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto, vo vlastníctve spoločnosti LUKOIL Slovakia s.r.o.,  IČO 
35681039, a to k pozemkom parc. č. 7347/18 – ostatné plochy vo výmere  1 100 m2, parc. č. 
7347/19 – ostatné plochy vo výmere 469 m2 a parc. č. 7347/20 – ostatné plochy vo výmere 
121 m2, LV č. 7334, za cenu 249,93 Eur/m2, t. z za cenu 422 381,70 Eur, a k pozemku parc. 
č. 21714/10 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 286 m2, LV č. 5749,  za cenu 165,97  
Eur/m2, t. z. za cenu 213 437,42 Eur, t. z. za cenu celkom 635 819,12 Eur. 

 
Hlasovanie: 
prítomní: 6 , za: 0, proti: 3  , zdržal sa: 1, Nehlasoval:2 
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r.  
V Bratislave, 06.11.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


