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NÁVRH   UZNESENIA 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

neuplatnenie predkupného práva k nehnuteľnostiam v k. ú. Nivy, stavbe súp. č. 669 – bytový 
dom na pozemku registra „C“ parc. č. 9711/1 v podiele 1/8 a pozemku registra „C“ parc.             
č. 9711/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 240 m2 v podiele 1/8, zapísaným na LV č. 
359, ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve Roberta Marušu,  za cenu 95 000,00 Eur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET   : Návrh na neuplatnenie  predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy 
                          k nehnuteľnostiam v k. ú. Nivy stavbe súp. č. 669 – bytový dom  
                                     v podiele 1/8 na parc. č. 9711/1 a pozemku parc. č. 9711/1 v podiele 18 
                                          
ŽIADATELIA  : Robert Maruša 
        
ŠPECIFIKÁCIA  STAVBY  
 
súp. č.         druh stavby     na pozemku parc. č. _        pozn.____    _LV č. ____ 
669              bytový dom            9711/1            podiel 1/8          359 
 
ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKU  
 
parc.  č.         druh pozemku       výmera v m2 _                 pozn.____    _LV č. ____ 
9711/1          zast. pl. a nádvoria              240             podiel 1/8          359 
 
Predmetný bytový dom na Trenčianskej ulici č. 3 v Bratislave je spolu s pozemkom, na ktorom 
stojí, zapísaný na LV č. 359 ako spoluvlastníctvo nasledujúcich osôb: 
- Ing. Jarmila Pavlíková v podiele 1/8 
- Dominika Prochácová v podiele 1/8 
- Mgr. Tomáš Honz, v poriele 1/8 
- Hlavné mesto SR Bratislava, so sídlom Primaciálne nám. č. 1, Bratislava, v podiele 2/8, 
- Robert Maruša,  v podiele 1/8, 
- Peter Maruša,  v podiele 1/24, 
- František Maruša,  v podiele 2/24, 
- Stanislav Štefan,  v podiele 1/48, 
- Jozef Štefan,  v podiele 1/48,  
- Marián Štefan,v podiele 1/48, 
- Ing. Michal Štefan,  v podiele 1/48, 
- Mária Štefanová,  v podiele 1/48, 
- Alžbeta Štefanová, v podiele 1/48.  
 
SKUTKOVÝ STAV   
  
 Predmet žiadosti 
 Predmetom predkupného práva sú stavba súpisné číslo 669 – bytový dom na parc.           
č. 9711/1 v podiele 1/8 a pozemok parc. č. 9711/1 v podiele 1/8, v k. ú. Nivy zapísané na liste 
vlastníctva č. 359. 
 
 Dôvod a účel žiadosti 
 
 Dňa 13.3.2015 bola hlavnému mestu SR Bratislave doručená výzva žiadateľa                  
na vyjadrenie sa k uplatneniu zákonného predkupného práva. Žiadateľ je spoluvlastníkom 
predmetných nehnuteľností v podiele 1/8. Hlavné mesto SR Bratislava je spoluvlastníkom 
predmetných nehnuteľností v podiele 2/8. Spoluvlastnícky podiel hlavného mesta SR Bratislava 
bol zverený zverovacím protokolom č.11/2 do správy mestskej časti Bratislava – Ružinov.  
 V bytovom dome  v Bratislave je 8 priestorov (2 priestory na 1. PP,       2 byty na 1. NP, 2 
byty na 2. NP a 2 byty na 3. NP), z ktorých Mestská časť má v správe byt č. 2 na prízemí (1. NP) 
- nájomca Iveta Biharyová a nebytový priestor na 1. PP - nájomca ASTOR, s.r.o..  



 Hlavné mesto SR Bratislava nadobudlo vlastnícke právo k podielu 2/8 na predmetných 
nehnuteľnostiach podľa § 2 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. ako vlastníctvo Československého 
štátu v správe Obvodného podniku bytového hospodárstva. Československý štát nadobudol 
predmetný spoluvlastnícky podiel v roku 1972 podľa § 453 Občianskeho zákonníka ako 
opustenú vec po pôvodnom pozemkovoknižnom spoluvlastníkovi Martinovi Komjati a bol 
zapísaný na LV č. 359 ako spoluvlastník predmetných nehnuteľností s ostatnými 
spoluvlastníkmi, a to: Bohumil Maruša  v podiele 1/8, Ondrej Maruša v podiele 1/8, Štefan 
Maruša v podiele 1/8, František Maruša v podiele 1/8, manželia Jozef a Rozália Jurkovičoví 
v podiele 1/8 a František Salay v podiele 1/8. Zvyšné spoluvlastnícke podiely v celkovej veľkosti 
6/8 nikdy neprešli do vlastníctva štátu, ale buď sa prevádzali na ďalšie osoby či už darovaním 
alebo predajom alebo prešli na právnych nástupcov zomrelých spoluvlastníkov dedením.     
  
 Zákonná úprava predkupného práva a termín úhrady kúpnej ceny 
 Podľa ustanovenia § 140 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov „Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné 
právo“. 
 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. Z uvedeného vyplýva, že ak 
by hlavné mesto malo záujem na uplatnení predkupného práva, kúpna cena musí byť 
predávajúcemu pripísaná na účet najneskôr 13. 5. 2015. 
 
  Stanovenie kúpnej ceny 
 Kúpnu cenu si žiadateľ stanovil vo výške 95 000,00 Eur. K žiadosti nedoložil znalecký 
posudok, ale uviedol v nej, že sa rozhodol svoj spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/8                  
na nehnuteľnostiach odplatne previesť kúpnou zmluvou za kúpnu cenu v celkovej výške 
95 000,00 Eur na záujemcov o kúpu – manželov Miloša Sísa a Annu Sísovú.  
  
 Záver: 
 Uplatnením predkupného práva by sa právne postavenie hlavného mesta ako podielového 
spoluvlastníka nezmenilo. Nedošlo by k vysporiadaniu podielového spoluvlastníctva, vlastnícke 
právo by sa nezjednotilo v rukách jedného vlastníka a hlavné mesto by nezískalo majoritu. 
Z toho dôvodu navrhujeme predkupné právo neuplatniť. 
  
 Poznámka: 
 Listom zo dňa 28.4.2014 požiadal žiadateľ mesto ako spoluvlastník predmetných 
nehnuteľností v podiele 1/8 a užívateľ bytu nachádzajúceho sa na 3. poschodí (2. NP) 
o stanovisko k rozdeleniu spoluvlastníctva. Mestská časti Bratislava – Ružinov oslovila ostatných 
spoluvlastníkov, aby sa vyjadrili k rozdeleniu nehnuteľností, avšak k rozdeleniu sa vyjadrili iba 
traja podieloví spoluvlastníci, a to: Ing. Jarmila Pavlíková (podiel 1/8), Dominika Prochácová 
(podiel 1/8) a JUDr. Tomáš Honz (podiel 1/8). Všetci traja s rozdelením súhlasili. Ostatní 
spoluvlastníci, a to: Peter Maruša a František Maruša (spolu podiel 1/8) a Stanislav Štefan, 
Jozef Štefan, Marián Štefan, Ing. Michal Štefan, Mária Štefanová a Alžbeta Štefanová (spolu 
podiel 1/8), sa k rozdeleniu nevyjadrili, takže rozdelenie bytového domu na jednotlivé byty sa 
zatiaľ neuskutočnilo a je naďalej v ideálnom podielovom spoluvlastníctve, pričom existujúce 
spoluvlastnícke podiely nekopírujú reálne podiely jednotlivých bytov na celkovej podlahovej 
ploche domu, t.j. 1 byt nezodpovedá presne 1/8 bytového domu. 
 













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

konaného dňa 13.4.2015 
___________________________________________________________________________ 

 
K bodu č. 9 
Návrh na neuplatnenie predkúpneho práva hlavného mesta k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Nivy, 
stavbe súp. č. 669 – bytový dom na parc. č. 9711/1 v podiele 1/8 a pozemku parc. č. 9711/1 v podiele 
1/8, Trenčianska č. 3 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ 
prerokovať materiál a do 13.5.2015 doplniť stanovisko starostu MČ Ružinov a informovať 
poslancov o tom, aký druh nájmu tam je a ako sa to týka reštitučných bytov 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 10 , za: 10 , proti:0  , zdržal sa: 0   
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 13.4.2015 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy 
k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Nivy, stavbe súpis. č. 669 - bytový dom na parc.          
č. 9711/1 v podiele 1/8 a pozemku parc. č. 9711/1 v podiele 1/8, Trenčianska č. 3 

kód uzn.: 5.5.3   
 

Uznesenie č. 70/2015 
     zo dňa 16. 04. 2015 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť neuplatnenie predkupného práva k nehnuteľnostiam v k. ú. Nivy, stavbe, súpis.                
č. 669 - bytový dom na pozemku registra „C“, parc. č. 9711/1, v podiele 1/8 a pozemku 
registra „C“ parc. č. 9711/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 240 m2, v podiele 1/8, 
zapísaným  na LV č. 359, ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve Roberta Marušu,  za cenu 
95 000,00 Eur. 

- - -  

 



 


