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NÁVRH   UZNESENIA 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

neuplatnenie predkupného práva k nehnuteľnosti v k. ú. Karlova Ves, zapísanej na LV č. 2186 
pozemku registra „C“ parc. č. 3651/326 – ostatné plochy vo výmere 412 m², ktorý je 
v bezpodielovom spoluvlastníctve Ing. Jozefa Greguša a Ing. Ľudmily Gregušovej, za cenu 
27 351,79 Eur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET   : Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy 
   k nehnuteľnosti v k. ú. Karlova Ves, pozemku parc. č. 3651/326 
 
ŽIADATELIA  : Ing. Jozef Greguš a Ing. Ľudmila Gregušová 
    
         
 
ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKU  
 
parc. č.   druh pozemku     výmera_        pozn.___________ 
3651/326             ostatné plochy              412             LV č. 2186 
 
 
SKUTKOVÝ STAV   
  
 Predmet žiadosti 
 Predmetom predkupného práva je pozemok registra „C“ parc. č. 3651/326 v k. ú. 
Karlova Ves zapísaný na liste vlastníctva č. 2186. 
 
 Dôvod a účel žiadosti 
 Hlavné mesto SR Bratislava ako predávajúci a Ing. Jozef Greguš a Ing. Ľudmila 
Gregušová ako kupujúci uzatvorili dňa 7. 1. 2002 kúpnu zmluvu č. 04 83 1156 01 00. 
Predmetom prevodu bol pozemok registra „C“ parc. č. 3651/326 – ostatné plochy o výmere 412 
m², k. ú. Karlova Ves. V článku VI tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že v prípade predaja 
alebo iného scudzenia nehnuteľnosti alebo jej časti voči tretím osobám zo strany kupujúcich, má 
predávajúci – hlavné mesto SR Bratislava predkupné právo za kúpnu cenu podľa čl. II ods. 1 
tejto zmluvy. Toto právo sa vyznačí v katastri nehnuteľností v časti C listu vlastníctva a pôsobí 
aj voči právnym nástupcom kupujúcich. Uvedené predkupné právo sa v zmysle tohto článku 
stanovuje do doby vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia na zrekonštruovanú 
panelovú cestu. 
 V nadväznosti na uvedené žiadatelia manželia Gregušoví doručili hlavnému mestu SR 
Bratislave dňa 17. 9. 2015 ponuku na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR 
Bratislavy k vyššie špecifikovanej nehnuteľnosti, nakoľko majú záujem o nakladanie s týmto 
pozemkom – jeho darovanie synovi Marekovi Gregušovi. 
 Predmetný pozemok je v súčasnosti využívaný výlučne žiadateľmi ako oplotená záhrada 
priľahlá k ich rodinnému domu a na ich náklady aj udržiavaná. 
 
 Stanovenie kúpnej ceny 
 Kúpna cena je stanovená v súlade s ustanoveniami kúpnej zmluvy z roku 2002 vo výške 
27 351,79 Eur, pôvodne 824 000,00 Sk, t. j. 2 000 Sk/m² (66,39 Eur/m²). Za túto kúpnu cenu 
žiadatelia predmetnú nehnuteľnosť v roku 2002 od hlavného mesta SR Bratislavy nadobudli do 
vlastníctva. 
 Kúpna cena bola dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a na jeho podklade vydaných iných platných všeobecne záväzných 
právnych predpisov bez bližšej špecifikácie určenia jej výšky. 
 
 Zákonná úprava predkupného práva a termín úhrady kúpnej ceny 
 Podľa ustanovenia § 602 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov „Kto predá vec s výhradou, že mu ju kupujúci ponúkne na predaj, keby ju 



chcel predať, má predkupné právo.“ Odsek 2 tohto ustanovenia upravuje „Také právo možno 
dohodnúť aj pre prípad iného scudzenia veci než predajom.“ 
 Občiansky zákonník ďalej v § 603 ods. 2 uvádza „Predkupné právo možno dohodnúť aj 
ako vecné právo, ktoré pôsobí aj voči nástupcom kupujúceho. Zmluva sa musí uzavrieť písomne 
a predkupné právo sa nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností. Ak predávajúci nekúpil vec 
ponúknutú kupujúcim, zostáva mu zachované predkupné právo aj voči jeho právnemu 
nástupcovi.“ 
 V tomto prípade je v súlade s ustanoveniami kúpnej zmluvy predkupné právo dohodnuté 
ako vecné právo, pôsobí teda nielen voči tomu, kto takúto zmluvu uzavrel s predávajúcim, t.j. 
voči kupujúcemu – manželom Gregušovým, ale aj voči nástupcom kupujúceho – teda voči 
novému nadobúdateľovi obdarovanému Ing. Marekovi Gregušovi. Za predpokladu, že hlavné 
mesto SR Bratislava si teraz neuplatní svoje predkupné právo a nekúpi vec ponúknutú 
kupujúcimi, toto predkupné právo dohodnuté ako vecné právo nezaniká márnym uplynutím 
lehoty ustanovenej na predaj podľa Občianskeho zákonníka – dva mesiace od doručenia ponuky, 
ale zostáva mestu zachované aj voči právnemu nástupcovi žiadateľov, ktorí vec na predaj 
ponúkli a to až do skolaudovania panelovej cesty Dlhé Diely II v súlade s úpravou uvedenou 
v kúpnej zmluve. 
 Predkupné právo hlavného mesta SR Bratislavy je dohodnuté na dobu do vydania 
právoplatného kolaudačného rozhodnutia na zrekonštruovanú panelovú cestu – ulica Dlhé Diely 
II. Táto cesta je priľahlá k uvedenému pozemku, pričom medzi komunikáciou a okrajom 
pozemku žiadateľov ostáva dostatočný trávnatý neoplotený pás, ktorý by mohol byť použitý pre 
prípadné rozširovanie komunikácie, či vybudovanie chodníka. Podľa dostupných informácii nie 
je k dnešnému dňu ulica Dlhé Diely II zaradená do siete miestnych komunikácií a skolaudovaná 
ako komunikácia. 
 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. Z uvedeného vyplýva, že ak by hlavné mesto malo v súčasnosti záujem na uplatnení 
predkupného práva, kúpna cena musí byť predávajúcemu pripísaná na účet najneskôr 17. 11. 
2015. 
 Ak táto doba uplynie márne, predkupné právo vzhľadom na úpravu tohto práva 
v uzatvorenej kúpnej zmluve nezanikne, ale prechádza na nového nadobúdateľa až do doby 
vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia na zrekonštruovanú panelovú cestu – ulica 
Dlhé Diely II. 
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