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NÁVRH   UZNESENIA 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

n e u p l a t n e n i e predkupného práva k nehnuteľnosti v k. ú. Dúbravka, zapísanej na LV č. 
3727 – stavbe súpisné číslo 1889 – obchodnej jednotke č. 14 stojacej na pozemku registra „C“ 
parc. č. 3113, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve Štefana Duchoňa a Sone Duchoňovej,  
za cenu 60 000,00 Eur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET   : Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy 
   k nehnuteľnosti v k. ú. Dúbravka, stavbe súp. č. 1889 – obchodnej  
   jednotke č. 14 
 
ŽIADATELIA  : Štefan Duchoň a Soňa Duchoňová 
    
         
 
ŠPECIFIKÁCIA  STAVBY  
 
súp. č.   druh stavby     na pozemku parc. č. _        pozn.___________ 
1889               obchod. jednotka 14           3113                    LV č. 3727 
 
Stavba stojí na pozemku parc. č. 3113 k. ú. Dúbravka, LV č. 847 vo vlastníctve hlavného mesta 
SR Bratislavy zvereného do správy Mestskej časti Bratislava – Dúbravka protokolom č. 74/91. 
 
 
SKUTKOVÝ STAV   
  
 Predmet žiadosti 
 Predmetom predkupného práva je stavba súpisné číslo 1889 – obchodná jednotka č. 14 
v k. ú. Dúbravka zapísaná na liste vlastníctva č. 3727 stojaca na pozemku parc. č. 3113 vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy zvereného do správy Mestskej časti Bratislava – 
Dúbravka. 
 
 Dôvod a účel žiadosti 
 Hlavné mesto SR Bratislava a Mestská časť Bratislava – Dúbravka ako predávajúci 
a kupujúci Štefan Duchoň a Soňa Duchoňová uzatvorili dňa 31. 10. 2000  kúpnu zmluvu č. 
210/2000. Predmetom prevodu bola stavba – obchodná jednotka č. 14, súpisné číslo 1889, k. ú. 
Dúbravka, nachádzajúca sa na pozemku registra „C“ parc. č. 3113. V článku IV. ods. 3 tejto 
zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že predmet prevodu sa kupujúcim predáva s výhradou 
predkupného práva podľa § 602 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov v prospech hlavného mesta SR Bratislavy. Stavba mala byť využitá na 
prevádzku obchodu a služieb. 
 V nadväznosti na uvedené žiadatelia manželia Duchoňoví doručili hlavnému mestu SR 
Bratislave dňa 30. 1. 2015 ponuku na uplatnenie predkupného práva k vyššie špecifikovanej 
nehnuteľnosti. 
 
 Pozemok pod stavbou 
 Spomínaná stavba sa nachádza na pozemku registra „C“ parc. č. 3113 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 280 m², k. ú. Dúbravka, zapísanom na LV č. 847 vo vlastníctve hlavného 
mesta SR Bratislavy zvereného do správy Mestskej časti Bratislava – Dúbravka protokolom č. 
74/91. (Aj prevádzaná stavba bola zverená do správy tejto mestskej časti.) 
  
 Stanovenie kúpnej ceny 
 Kúpnu cenu si žiadatelia stanovili vo výške 60 000,00 Eur. K žiadosti nedoložili znalecký 
posudok, ani bližšie nešpecifikovali akým spôsobom je výška kúpnej ceny stanovená. 
 V kúpnej zmluve z roku 2000 bola kúpna cena dohodnutá vo výške 650 000,00 Sk, teda 
21 576,05 Eur. Všeobecná hodnota prevádzanej stavby bola stanovená znaleckým posudkom 



znalca Ing. Miroslava Trubačeka č. 40/99 zo dňa 5. 12. 1999 vo výške 584 542,00 Sk, čiže 
19 403,24 Eur. 
 
 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.“  
 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 30. 3. 2015. 













 
Výpis  

zo zasadnutia  komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 
MsZ  konaného dňa 9.3.2015 

___________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 16 
Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta k nehnuteľnosti v Bratislave,               
k. ú. Dúbravka, stavbe – obchodnej jednotke číslo 14, súp. č. 1889 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
n e u p l a t n e n i e predkupného práva k nehnuteľnosti v k. ú. Dúbravka, zapísanej na LV č. 
3727 – stavbe súpisné číslo 1889 – obchodnej jednotke č. 14 stojacej na pozemku registra „C“ 
parc. č. 3113, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve Štefana Duchoňa a Sone 
Duchoňovej,  za cenu 60 000,00 Eur. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 10 , za: 10 , proti: 0  , zdržal sa: 0   
 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 9.3.2015 
 



 

Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta k nehnuteľnosti 
v Bratislave, k. ú. Dúbravka, stavbe – obchodnej jednotke číslo 14, súpis.                               
č. 1889, Lysákova ulica 

kód uzn.: 5.5.3 
   

Uznesenie č. 58/2015 
     zo dňa 12.03.2015 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu  

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť neuplatnenie predkupného práva k nehnuteľnosti, k. ú. Dúbravka, zapísanej na LV  č. 
3727 – stavba, súpis. č. 1889 – obchodná jednotka č. 14, stojacej na pozemku registra „C“ 
parc. č. 3113, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve Štefana Duchoňa a Soni 
Duchoňovej,  za cenu 60 000,00 Eur. 

- - - 

 










