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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu vo 
veľkosti 1/48 k pozemkom a stavbám v k. ú. Vajnory, pozemkom parc. č. 639, 640, 641, 642, 643,  
645, stavbe súpis. č. 9297 na pozemku parc. č. 639 a stavbe súpis. č. 9298 na pozemku parc. č. 641, 
v podielovom spoluvlastníctve Milana Dingu, za cenu  142,34 Eur/m2, čo pri výmere 26,71 m2 
pripadajúcej na veľkosť spoluvlastníckeho podielu, predstavuje kúpnu cenu celkom  3 802,02 Eur.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
PREDMET  :   Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy 
                            k spoluvlastníckemu podielu vo veľkosti 1/48 k pozemkom a stavbám 
                            v k. ú. Vajnory,  parc. č. 639, 640, 641, 642, 643,  645, stavbe súpis. č.  
                            9297  na pozemku parc. č. 639 a stavbe súpis. č. 9298 na pozemku parc. č. 641  
 
ŽIADATE Ľ   :   Bc. Milan Dinga 
                             
 
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV A STAVIEB   
 
parc. č.    druh pozemku stavba         výmera v m2  spol. podiel          LV 
639        zast. pl. a nádv.       s. č. 9297            96                                   1/48              1119 
640        zast. pl. a nádv.                                  61                                   1/48               1119 
641        zast. pl. a nádv.       s. č. 9298            61                                   1/48               1119 
642        zast. pl. a nádv.                                  77                                   1/48               1119 
643        zast. pl. a nádv.                                  38                                   1/48               1119 
645        zast.pl. a nádv.                                 949                                   1/48               1119 
______________________________________________________________________ 
    spolu:          1 282 m2 
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SKUTKOVÝ STAV  
 
 Dňa 30.9.2013 nám bola doručená ponuka na uplatnenie predkupného práva                                   
k  spoluvlastníckemu podielu 1/48 k pozemkom registra „C“ katastra nehnuteľností  a stavbám 
v Bratislave,  k. ú. Vajnory, parc. č. 639, 640, 641, 642, 643, 645, k stavbe súpis. č. 9297 na pozemku 
parc. č. 639 a k stavbe súpis. č. 9298 na pozemku parc. č. 641 za cenu 142,34 Eur/m2, čo pri výmere 
pripadajúcej na veľkosť spoluvlastníckeho podielu a to 26,71 m2 predstavuje sumu celkom                   
3 802,02 Eur.  
 Podľa aktuálneho výpisu z listu vlastníctva č. 1119 sú nehnuteľnosti uvedené v špecifikácii 
pozemkov a stavieb zapísané vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy v spoluvlastníckom 
podiele 3/24, Dingovej Oľgy v spoluvlastníckom podiele 6/24, spoločnosti ALAND DAAE, s.r.o. 
v spoluvlastníckom podiele 12/24, Dingovej Oľgy v spoluvlastníckom podiele 1/12, Milana Dingu 
v spoluvlastníckom podiele 1/48 a Nádaskej Oľgy v spoluvlastníckom podiele 1/48. 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy sa predkladá návrh na neuplatnenie 
predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemkom a stavbám uvedených v špecifikácii. 
V prípade, že by hlavné mesto SR Bratislava prijalo ponuku žiadateľa  na predaj pozemkov a stavieb  
uvedených v špecifikácii, právne postavenie mesta ako podielového spoluvlastníka by sa zásadne 
nezmenilo a nedošlo by k zjednoteniu vlastníckeho práva k pozemkom a stavbám. Lehota na 
vyjadrenie a samotné uplatnenie predkupného práva je dva mesiace, resp. 60 dní od doručenia 
ponuky, t. zn. do 29.11.2013.  

V uvedenej lehote by musela byť kúpna cena aj vyplatená. Ak táto doba uplynie márne, podľa 
ust. § 605 Občianskeho zákonníka predkupné právo zanikne a podielový spoluvlastník môže so 
svojím podielom nakladať, tzn. previesť ho na tretiu osobu za rovnakých podmienok, ktoré ponúkol 
v rámci predkupného práva druhému podielovému spoluvlastníkovi.  

















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

konaného dňa 06.11.2013 
___________________________________________________________________________ 

 
K bodu č. 20 
Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu 
vo veľkosti 1/48 k pozemkom a stavbám v Bratislave, k. ú. Vajnory, pozemkom parc. č. 639, 640, 641, 
642, 643, 644, 645,  stavbe súpis. č. 9297 na pozemku parc. č. 639 a stavbe súpis. č. 9298 na pozemku 
parc. č. 641, v podielovom spoluvlastníctve Milana Dingu 
 
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 spoluvlastníckemu podielu vo veľkosti 1/48 k pozemkom a stavbám v k. ú. Vajnory, 
pozemkom parc. č. 639, 640, 641, 642, 643,  645, stavbe súpis. č. 9297 na pozemku parc. č. 
639 a stavbe súpis. č. 9298 na pozemku parc. č. 641, v podielovom spoluvlastníctve Milana 
Dingu, za cenu 142,34 Eur/m2, čo pri výmere 26,71 m2 pripadajúcej na veľkosť 
spoluvlastníckeho podielu, predstavuje kúpnu cenu celkom  3 802,02 Eur. s podmienkou 
súhlasu starostu M Č Vajnory  

 
Hlasovanie: 
prítomní: 6 , za: 6 , proti: 0  , zdržal sa: 0  
 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r.  
V Bratislave, 06.11.2013 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného me sta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu 
podielu vo ve ľkosti 1/48 k pozemkom a stavbám v Bratislave,   k. ú. Vajnory, pozemkom parc. č. 
639, 640, 641, 642, 643, 644, 645,  stavbe súpis. č. 9297 na pozemku parc. č. 639 a stavbe súpis. 
č. 9298 na pozemku parc. č. 641, v podielovom spoluvlastníctve Milana Dingu 

Kód uzn.: 5.5.3 

 

Uznesenie č. 1009/2013 
     zo dňa 07. 11. 2013 

 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporú ča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu 
podielu vo veľkosti 1/48 k pozemkom a stavbám v k. ú. Vajnory, pozemkom parc. č. 639, 
640, 641, 642, 643, 645, stavbe súpis. č. 9297 na pozemku parc. č. 639 a stavbe súpis.                  
č. 9298 na pozemku parc. č. 641, v podielovom spoluvlastníctve Milana Dingu, za cenu 
142,34 Eur/m2, čo pri výmere 26,71 m2 pripadajúcej na veľkosť spoluvlastníckeho podielu, 
predstavuje kúpnu cenu celkom  3 802,02 Eur.  

- - - 

 



 
 

 


