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NÁVRH UZNESENIA 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku patriacich k bytom v bytových domoch na ulici Mozartova 15, 
Stropkovská 5, 11, 13, Trenčianska 21, Martinčekova 15, Páričkova 11, Karloveská 29, 31, 33, 35, Silvánska 
21, Milana Marečka 7, Rovniankova 24, do vlastníctva vlastníkov bytov uvedených v prílohe k tomuto 
uzneseniu s tým, že správne poplatky za vklad vlastníckeho práva znášajú nadobúdatelia.



D ôvodová správa

Prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku sa realizuje podľa zákona o .  182/1993 Z. z. 
o vlastníctve bytov a nebytov5'̂ ch priestorov v  znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a Všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových 
priestorov v  znení neskorších zmien.

V návrhu uznesenia je pre každého vlastníka bytu cena spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
navrhovaná, nakoľko uvedený zákon neurčil cenu pozemku pre uvedených vlastníkov bytov.

Predkladáme návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckych podielov na pozemkoch pod bytovými 
domami na ulici:

Mozartova 15 -  bývalý družstevný dom
Predmetom prevodu je podiel 22/1000 na pozemku pare. č. 2401/90 vo výmere 262 ako zastavaná plocha, 
pare. č. 2401/91 vo výínere'259 uri ako zastavaná plocha^ k. ú. Staré Mesto, do vlastníctva 
a Žiadatelia šťL vlastníkmi- bytu v tointo bytovom dome a nie sú prvonadobúdateľmi, 'takže
navrhovaná cena je 49,7908 Eui/m^ kúpna cena celkom je 570,70 Eur.

Stropkovská 5,11,13 -  bývalý družstevný dom
Predmetom prevodu sú podiely na pozemku pare. č. 15288/28 vo výmere 200 m  ̂ako zastavaná plocha, pare. č. 
15288/29 vo výmere 199 m  ̂ako zastavaná plocha, pare. Č. 15288/30 vo výmere 199 ako zastavaná plocha, 
pare. č. 15288/9 vo výmere 193 ako zastavaná plocha, pare. č. 15288/31 vo výmere 200 ako zastavaná 
plocha, pare. č. 15288/32 vo výmere 229 ako zastavaná plocha, pare, č. 15288/33 vo výmere 196 ako 
zastavaná plocha, pare. č. 15288/34 vo výmere 219 m  ̂ ako zastavaná plocha, paic. č, 15288/35 vo výmere 
222 Ľŕ ako zastavaná, plocha, pare. č. 15288/36 vo výmere 223 m  ̂ ako zastavaná plocha, pare. č. 15288/37 
vo výmere 221 ako zastavaná plocha, k. ú. Ružinov:
- Podiel 742/100000 do 'vlastníctva Žiadateľká je vlastm'čkou bytu v tomto bytovom 
dome a nie je prvonadobúdateľkou, takže navrhovaná cena je 49,7908 Eur/m^, kúpna cena celkom 
je 850,09 Eur.
- Podiel 1170/100000 do v l a s t m ' c t v a Ž i a d a t e ľ k a  je vlastníckou bytu vtomto bytovom dome 
a nie je prvonadobúdateľkou, takže navrhovaná cena je 49,7908 Eur/m^ kúpna cena celkom je 1340,45 Eur.
- Podiel 742/100000 do v l a s t n í c t v a Ž i a d a t e l i a  sú vlastníkmi 
bytu v tomto bytovom dome a nie sú prvonadobúdateľmi, takže navrhovaná cena je 49,7908 Bur/m^, kúpna 
cena celkom je 850,09 Eur.

Trenčianska 21 ~ bývalý obecný dom
Predmetom prevodu je podiel 6092/338913 na pozemku pare. č. 9739/26 vo výmere 168 ako zastavaná 
plocha, pare. č. 9739/10 vo výmere 177 m  ̂ ako zastavaná plocha, pare. Č. 9739/11 vo výmere 187 m̂  ako 
2astevan^plocha^arc^^739/12 vo výmere 300 m  ̂ ako zastavaná plocha, k. ú. Nivy, do vlastníctva prof.

žiadatelia vlastníkmi bytu v tomto bytovom 
dome a nie sú prvonadobúdateľmi, takže navrhovaná cena je 49,7908 Eur/m ,̂ kúpna cena celkom 
je 744,63 Eur.

Martinčekova 15 -  bývalý družstevný dom
Predmetom prevodu je podiel 723/100000 na pozemku pare, č. 15543/1 vo výmere 529 m  ̂ ako zastavaná 
plocha, k. ú. Ružinov, do vlastníctva Žiadateľ je vlastníkom bytu v tomto
bytovom dome a nie je prvonadobúdateľom, takže navrhovaná cena je 49,7908 Eur/m^ kúpna cena celkom 
je 190,43 Eur.

Páričkova 11 -bývalý obecný dom
Predmetom prevodu je  podiel 5654/312646 na pozenUcu pare, č. 9880 vo výmere 621 m=' ako zastavaná plocha,

. U. rsy, do vlastm'ctva Žiadatelia sú vlastníkmi bytu
vtomto bytovom dome a nie sú prvonadobúdateľmi, takže navrhovaná cena je 49,7908 Eur/m^ kúpna cena 
celkomje 559,16 Eur. ^



Karloveská 29,31,33,35 -  bývalý družstevný dom
Predmetom prevodu sú podiely na pozemku pare. č. 2016 vo výmere 183 m̂  ako zastavaná plocha, paic. č. 
2015 vo výmere 184 alco zastavaná plocha, pare. č. 2014 vo výmere 184 m  ̂ako zastavaná plocha, pare. č. 
2013/1 vo výmere 162 m  ̂ako zastavaná plocha, k. ú. IM ova Ves:
'  Podiel 3216/411332 do vlastníctva Žiadateľka je vlastníckou bytu vtomto bytovom dome
a nie je prvonadobúdateľkou, takže navrhovaná cenaje 49,7908 Eur/m^^kúpna cena celkomje 277,'56 Eur.
- Podiel 3315/411332 do vlastníctva Žiadateľka je vlastníčkou bytu vtomto 
bytovom dome a nie je prvonadobúdateľkou, takže navrhovaná cenaje 49,7908 Eur/m^ kúpna cena celkom 
je 286,10 Eur.
- Podiel 3296/411332 do v l a s t n í c t v a ^ B H ^ I H B H H  Žiadateľka je vlastníckou bytu v tomto bytovom 
dome a nie je prvonadobúdateľkou, takže navrhovaná cena je 49,7908 Eui/m^ kúpna cena celkom 
je 284,46 Eur.
- Podiel 3315/411332 do vlastníctva U B I I H I P  Žiadateľka je vlastníckou bytu v tomto bytovom dome a nie 
je'prvonadbhúdateľkou, takže navrhovaná Cenaje 49,7908 Eur/m^Jcupna cena celkomje 286,10,Em. ■
- Podiel 3'222/411332do v l a s t n í c t v a ' | p H B H |H H I ^ | | | |  a i |H I | |H B B H M B Ž i^ !^ ^ te l ia d ú  
vlastníkmi bytu v tomto bytovom dome a. nie sú prvonadobúdateľmi, takže navrhovaná cenaje 49,7908 Eur/m ,̂ 
kúpna cena celkomje 278,08 Eur. _  ^ ____
- Podiel 6448/411332 do v l a s t n í c t v a a  Žiadatelia sú vlastníkmi bytu vtomto 
bytovom dome a nie sú prvonadobúdateľmi, takže navrhovaná cenaje 49,7908 Eur/m®, kúpna cena celkom 
je 556,50 Eur.
- Podiel 3221/411332 do vlastníctva Žiadateľka je vlastníčkou bytu vtomto bytovom dome
a nie je prvonadobúdateľkou, takže navrhovaná cenaje 49,7908 Eur/m^ kúpna cena celkomje 277,99 Eur.
- Podiel 3315/411332 do vlastníctva Žiadateľka je vlastm'čkou bytu vtomto bytovom
dome a nie je prvonadobúdateľkou, takže navrhovaná cena je 49,7908 Eur/m ,̂ kúpna cena celkom
je 286,10 Eur.
- Podiel 6410/411332 do vlastníctva Žiadatelia sú vlastníkmi bytu
vtomto bytovom' dome a nie sú prvonadobúdateľmi, takže navrhovaná cenaje 49,7908 Eur/m^ kúpna cena
celkom je 553,22 Eur.________________ •_____
- Podiel 3315/411332 do v la s tm 'c tv a ^ B fB H S ^  Žiadateľ je vlastníkom bytu v tomto bytovom dome a nie 
je prvonadobúdateľom, takže navrhovaná cenaje 49,7908 Eur/m^, kúpna cena celkomje 286,10 Eur.
- Podiel 3071/411332 do vlastníctva Žiadateľka je vlastníckou bytu vtomto bytovom dome
a nie je prvonadobúdateľkou, takže navrhovaná cenaje 49,7908 Eur/m^ kúpna cena celkomje 265,04 Eur.
- Podiel 3315/411332 do vlastníctva Žiadateľ je vlastníkom bytu vtomto bytovom dome a nie je 
prvonadobúdateľom, takže navrhovaná cenaje 49,7908 Eur/m^ kúpna cena celkomje 286,10 Eur.
- Podiel 6475/411332 do vlastníctva
Žiadatelia sú vlastníkim bytu v tomto bytovom dome, íB B B H H ^H fceprvonadobúdateľkou , takže cena 
stanovená podľa zákona je 0,1660 Eur/m^ prvonadobúdateľmi,
takže navrhovaná cenaje 49,7908 Eur/m^ kúpna cena celkomje 187,52 Eur.

Silvánska 21 -  bývalý družstevný dom
Predmetom prevodu je podiel- 6433/1622280 na pozemku pare. č. 2077 vo výmere 233 m  ̂ ako zastavaná 
plocha, pare. č. 2078 vo výmere 191 m  ̂ako zastavaná plocha, pare. Č. 2079 vo výmere 189 ako zastavaná
plocha, pare. Č. 2080 vo výmere 196 m  ̂ako zastavaná plocha, pare. č. 2081 vo výmere 191 m  ̂ako zastavaná
plocha, pare. č. 2082 vo výmere 190 m  ̂ako zastavaná plocha, pare. č. 2083/2 vo výmere 111 m  ̂ako zastavaná 
plocha, pare. č. 2084/4 vo výmere 18 m=" ako zastavaná plocha, pare. č. 2085/4 vo výmere 189 m  ̂ako zastavaná 
plocha, pare. č. 2086 vo výmere 194 m"“ ako zastavaná plocha, pare. č. 2087 vo výmere 192 m  ̂ako zastavaná
plocha, pare. č. 2088 vo výmere 192 nŕ ako zastavaná plocha, pare. č. 2089 vo výmere 187 ako zastavaná
plocha, pare. č. 2090 vo výmere 184 m  ̂ako zastavaná plocha, pare, č. 2091 vo výmere 188 m  ̂ako zastavaná
plocha, k. ú. Karlova Ves, v l a s t n í c t v a ^ B H H H i  ŽiadateHa sú vlastoŕkroi bytu
v tomto bytovom dome a nie sú prvonadobúdateľmi, takže navrhovaná cena je 49,7908 Eur/m^, kúpna cena 
celkomje 522,23 E'er.

Milana Marečka 7 — bývalý družstevný dom
Predmetom prevodu sú podiely na pozemku pare. č. 2565/32 vo výmere 431 m  ̂ ako zastavaná plocha, k  ú. 
Devínska Nová Ves:



- Podiel 4765/256544 do Žiadatelia sú vlastníkmi bytu 
vtomto bytovom dome a nie sú prvonadobúdateľmi, takže navrhovaná cenaje 49,7908 Eur/m^, kúpna cena 
celkomje 398,59 Eur.
- Podiel 4981/256544 do vlastníctva Žiadateľ je vlastníkom bytu v tomto bytovom dome a nie
je prvonadobúdateľom, takže navrhovaná cgia je 49,7908 Eur/m^ kúpna cena celkomje 416,65 Eur.
- Podiel 6998/256544 do vlastníctva Žiadateľ je vlastníkom bytu vtomto bytovom dome
a nie je prvonadobúdateľom, takže navrhovaná cenaje 49,7908 Eur/m^, kúpna cena celkomje 585,38 Eur.

Rovniankova 24 -  bývalý družstevný dom
Predmetom prevodu sú podiely na pozemku pare. č. 1333 vo výmere 376 m̂  ako zastavaná plocha, k. ú. 
Petržalka:
- Podiel 2088/100000 do vlastníctva Žiadateľ je vlastníkom bytu vtomto bytovom dome anieje
prvonadobúdateľom, takže navrhovaná̂  cena j e 49,7908 Eur/m^, kúpna cena celkomje 390,90 Eur.
- Podiel 2079/100000 do vlastníctva vlastníkmi bytu v tomto
bitovom dome a nie sú prvonadobúdateľmi, takže navrhovaná cenaje 49,7908 Eur/m^ kúpna cena celkom 
je 389,21 Eur.
- Podiel 2088/100000 do vlastníctva|^^BB|^^^H®-Žiadateľka je vlastníčkou bytu v tomto bytovom dome 
a nie je prvonadobúdateľkou, takže navrhovaná cenaje 49,7908 Eur/m^ kúpna cena celkomje 390,90 Eur.

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy c. 242/2021 zo dňa 04. 11. 2021 Mestská rada 
hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
prerokovať Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Mozartova 15, 
Stropkovská 5, 11, 13, Trenčianska 21, Martinčekova 15, Páričkova 11, Karloveská 29, 31, 33, 35, 
Silvánska 21, Milana Marečka 7, Rovniankova 24, vlastníkom bytov.



Výpis
zo ZOOM videokonferencie zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu 

a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 02.11.2021

k bodu
Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Mozartova 15, 
Stropkovská 5, 11, 13, Trenčianska 21, Martinčekova 15, Páričkova 11, Karloveská 29, 31, 
33, 35, Silvánska 21, Milana Marečka 7, Rovniankova 24, vlastníkom bytov

Návrh uznesenia
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta odporúča MsZ 
schváliť prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku patriacich k bytom v bytových 
domoch na ulici Mozartova 15, Stropkovská 5, 11, 13, Trenčianska 21, Martinčekova 15, 
Páričkova 11, Karloveská 29, 31, 33, 35, Silvánska 21, Milana Marečka 7, Rovniankova 24, 
do vlastníctva vlastníkov bytov uvedených v prílohe k tomuto uzneseniu s tým, že správne 
poplatky za vklad vlastníckeho práva znášajú nadobúdatelia.

Hlasovanie:
prítomní: 9, za: 9, proti: O, zdržal sa: O 

Návrh uznesenia bol prijatý.

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v Bratislave, 02.11.2021


