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kód uzn.

5.5.1

NÁVRH UZNESENIA

Mestská rada po prerokovaní materiálu
odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy
1. alternatíva
schváliť u p l a t n e n i e predkupného práva k spoluvlastníckemu podielu 14/80 nehnuteľností
v k. ú. Staré Mesto, a to k stavbe súpis. č. 889 – dom situovaný na pozemku registra „C“ KN
parc. č. 3476 a k pozemkom registra „C“ KN parc. č. 3476 – zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 948 m2 a parc. č. 3477 – záhrady vo výmere 196 m2, zapísaných na LV č. 4469, do
podielového spoluvlastníka Edity Lammovej, za kúpnu cenu 1 000 000,00 Eur.

2. alternatíva
schváliť n e u p l a t n e n i e predkupného práva k spoluvlastníckemu podielu 14/80
nehnuteľností v k. ú. Staré Mesto, a to k stavbe súpis. č. 889 – dom situovaný na pozemku
registra „C“ KN parc. č. 3476 a k pozemkom registra „C“ KN parc. č. 3476 – zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 948 m2 a parc. č. 3477 – záhrady vo výmere 196 m2, zapísaných na LV č.
4469, do podielového spoluvlastníka Edity Lammovej, za kúpnu cenu 1 000 000,00 Eur.

Dôvodová správa
PREDMET:

Návrh na uplatnenie, resp. neuplatnenie predkupného práva
hlavného mesta k spoluvlastníckemu podielu 14/80 nehnuteľností
v k. ú. Staré Mesto, a to k stavbe so súp. č. 889 a k pozemkom
registra „C“ KN parc. č. 3476, 3477

ŽIADATEĽ:

Edita Lammová

ŠPECIFIKÁCIA STAVBY
súp. č.
889

druh stavby
dom

na pozemku parc. č. _ podiel na prevod____
3476
14/80

_LV č. ____
4469

ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV
parc. č.
3476
3477

druh pozemku
zastavané plochy
záhrady

výmera v m2 _ podiel na prevod ____
948
14/80
196
14/80
Spolu: 1144 m2

_LV č. ____
4469
4469_____

Predmetný dom je spolu s pozemkami parc. č. 3476 a 3477 zapísaný na LV č. 4469 ako
spoluvlastníctvo nasledujúcich subjektov:
- Pavla Slávika, podiele 32/80,
- JUDr. Františka Spišáka, v podiele 7/80,
- Vlasty Spišákovej, v podiele 7/80,
- Edity Lammovej, v podiele 14/80.
- Hlavné mesto SR Bratislava, so sídlom Primaciálne nám. č. 1, Bratislava, v podiele 20/80
SKUTKOVÝ STAV
Predmet žiadosti
Predmetom predkupného práva je stavba so súp. č. 889 – dom situovaný na pozemku
registra „C“ KN parc. č. 3476 a pozemky registra „C“ KN parc. č. 3476 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 948 m2 a parc. č. 3477 – záhrady o výmere 196 m2, zapísané na LV č. 4469
v podiele 14/80.
Spoluvlastníci nadobudli predmetné nehnuteľnosti v rámci reštitučného konania na
základe Dohody o vydaní veci zo dňa 01.07.1997.
Hlavné mesto SR Bratislava nadobudlo vlastnícke právo k podielu 20/80 na predmetných
nehnuteľnostiach podľa § 2 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. ako vlastníctvo Československého
štátu v správe Obvodného podniku bytového hospodárstva.
Stavba spolu s pozemkami bola zverená do správy Mestskej časti Bratislava – Staré
Mesto protokolom č. 51/1992.
V predmetnej stavbe sa nachádza 23 bytových jednotiek z ktorých v:
- 11 bytoch boli nájomcom priznané nároky na náhradné nájomné byty podľa zákona č.
260/2011 Z.z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov
k bytom a o doplnení zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov,
- 2 bytoch sa na nájomcov nevzťahuje režim zákona č. 260/2011 Z.z. a majú platne
uzatvorené nájomné zmluvy s Mestskou časťou Bratislava – Staré Mesto
- 1 byt je prenajatý pánovi Chovanovi na základe osobitnej dohody príslušnou
mestskou časťou,
- 9 bytov je voľných, neužívaných.

Stavba obsahuje aj 6 nebytových priestorov, ktoré nie sú obsadené žiadnymi
nájomcami, nakoľko do vyhlásených obchodných verejných súťaží, realizovaných príslušným
správcom neboli predložené žiadne návrhy.
Výnosy z predmetnej nehnuteľnosti za rok 2014 v rozsahu 20/80, ktoré sú zverené do
správy Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto predstavovali sumu 7 988,05 Eur a celkom išlo
o sumu 31 952,20 Eur.
Dôvod a účel žiadosti
Dňa 05.08.2015 bola hlavnému mestu SR Bratislave doručená žiadosť Mestskej časti
Bratislava – Staré Mesto spolu s návrhom na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu
k predmetným nehnuteľnostiam o zaujatie stanoviska k uplatneniu zákonného predkupného
práva. Mestská časť Bratislava – Staré Mesto neuviedla či preferuje uplatnenie alebo
neuplatnenie predkupného práva. Žiadateľka je podielovou spoluvlastníčkou predmetných
nehnuteľností v podiele 14/80. Hlavné mesto SR Bratislava je spoluvlastníkom predmetných
nehnuteľností v podiele 20/80. V prípade, ak hlavné mesto SR Bratislava pristúpi k uplatneniu
predkupného práva stane sa podielovým spoluvlastníkom v podiele 34/80, teda nebude
polovičným spoluvlastníkom.
Podľa čl. 80 ods. 2 písm. a) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy Mestské zastupiteľstvo
hlavného mesta SR Bratislavy schvaľuje odplatné nadobúdanie nehnuteľností do vlastníctva
Bratislavy.
Stanovenie kúpnej ceny
Kúpnu cenu si žiadateľka stanovila vo výške 1 000 000,00 Eur. K žiadosti nedoložila
znalecký posudok, ale uviedla, že sa rozhodla svoj spoluvlastnícky podiel o veľkosti 14/80
na nehnuteľnostiach odplatne previesť za kúpnu cenu v celkovej výške 1 000 000,00 Eur inému
záujemcovi, ktorého bližšie nešpecifikovala. Žiadateľka v žiadosti bližšie nešpecifikovala akým
spôsobom je výška kúpnej ceny stanovená. Odôvodnenie cenotvorby v tomto prípade nie je
nutné. Hlavné mesto SR Bratislava teda buď prijme ponúkané podmienky a ponuku prijme tak,
ako mu bola doručená, alebo ponuku neprijme. Za neprijatie ponuky možno považovať aj
akúkoľvek modifikáciu požadovanej kúpnej ceny.
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.
Ponuka urobená v rámci predkupného práva nie je klasickým návrhom na uzavretie
zmluvy vychádzajúcim zo všeobecnej občianskoprávnej zásady zmluvnej voľnosti, v ktorom
môže navrhovateľ svojím prejavom vôle vymedziť lehotu pre prijatie návrhu.
Z dikcie zákonnej úpravy o predkupnom práve vyplýva, že spoluvlastník je povinný
ponúknuť svoj spoluvlastnícky podiel k veci ostatným spoluvlastníkom. Ponuka na prevod
nehnuteľnosti musí byť písomná, pričom v ponuke sa uvádza cena spoluvlastníckeho podielu a
čas, do ktorej má byť návrh prijatý.
Z uvedeného vyplýva, že ak by hlavné mesto malo záujem na uplatnení
predkupného práva, kúpna cena vo výške 1 000 000,00 Eur musí byť predávajúcemu
pripísaná na účet najneskôr 24. 09. 2015.

O stanovisko finančného oddelenia bolo požiadané listom zo dňa
17.08.2015.

