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NÁVRH   UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

zrušenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu na 
pozemkoch  registra „C“ v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 2224  - zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 105 m2 v podiele 7456/35414, parc. č. 2225 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 103 m2 v podiele 7456/35414, zapísaným na LV č. 4425 v podielovom 
spoluvlastníctve Roberta Mónošiho,  v podiele ½, a Zoltána Monosiho,  v podiele ½ 
a k spoluvlastníckemu podielu na pozemku  registra „C“ v Bratislave, k. ú. Podunajské 
Biskupice, parc. č. 2226/3 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 437 m2 zapísanému na LV č. 
4593 v podielovom spoluvlastníctve Roberta Mónošiho,  v podiele ¼  a Zoltána Monosiho,  
v podiele ¼. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET   : Návrh na zrušenie predkupného práva hlavného mesta SR 
                                     Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu na pozemkoch v  k. ú.  
                                     Podunajské Biskupice, parc. č. 2224 v podiele 7456/35414,  
                                     parc. č. 2225 v podiele 7456/35414, parc. č. 2226/3 v podiele 1/2  
 
 
ŽIADATE Ľ :              Robert Mónoši 
                                      Zoltán Monosi 
  
 
        
 
ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKov  
parc. č.  druh pozemku                     výmera v m2     _ _spoluvlastnícky podiel_ 
2224            zastavané plochy a nádvoria      105                              7456/35414 
2225            zastavané plochy a nádvoria      103                               7456/35414 
2226/3            zastavané plochy a nádvoria      437                                  1/2 
 
 
      
SKUTKOVÝ STAV   
  
 SKUTKOVÝ STAV   
  
 Predmet žiadosti 
 Výmaz predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemkom uvedeným 
v špecifikácii, ktoré je  zapísané ako ťarcha na liste vlastníctva č. 4425 a na liste vlastníctva       
č. 4593. 
 
 Dôvod a účel žiadosti 
 Dňa 04.11.1998 uzatvorilo hlavné mesto SR Bratislava zastúpené na základe 
splnomocnenia starostom MČ Bratislava – Podunajské Biskupice Ing. Viliamom Nagyom ako 
predávajúci a manželia Gejza Mónosi a Elena Mónosiová ako kupujúci Zmluvu č. 04 0 0993/98 
o prevode vlastníctva bytu, ktorej predmetom bol prevod bytu č. 34 na I. poschodí bytového 
domu súp. č. 10130 na Vetvárskej ulici č. 34 v Bratislave, spolu so spoluvlastníckym podielom 
na spoločných častiach a zariadeniach domu a na príslušenstve a spoluvlastníckymi podielmi     
na pozemkoch  parc. č. 2224 (podiel 7456/35414), parc. č. 2225 (podiel 7456/35414), ktoré sú 
zastavané bytovým domom a na pozemku parc. č. 2226/3 (podiel ½), ktorý je priľahlý 
k bytovému domu.  
 V Čl. VIII zmluvy bolo dohodnuté predkupné právo v prospech hlavného mesta SR 
Bratislavy na predávané pozemky bez časového obmedzenia s tým, že cena predávaného 
pozemku bude maximálne 400,- Sk/m2 (13,28 Eur/m2).  
 Listom doručeným dňa 2.10.2015 požiadali žiadatelia o výmaz predkupného práva 
hlavného mesta SR Bratislava. Žiadatelia sú právni nástupcovia manželov Gejzu Mónosiho 
a Eleny Mónosiovej, ktorí boli účastníkmi Zmluvy č. 04 0 0993/98 o prevode vlastníctva bytu. 
Byt č. 34 v bytovom dome na Vetvárskej ul. č. 34 spolu so spoluvlastníckym podielom             
na spoločných častiach a zariadeniach domu a na príslušenstve ako aj spoluvlastnícke podiely     
na pozemkoch  zastavaných a priľahlých k bytovému domu nadobudli na základe Osvedčenia 
o dedičstve 46D/318/2012 zo dňa 25.10.2012.    
 Podľa ustanovenia § 23 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov s vlastníctvom bytu alebo nebytového priestoru v dome je nerozlučne spojené aj 



spoluvlastníctvo alebo iné spoločné právo k pozemku, na ktorom je dom postavený, a                       
k priľahlému pozemku. Zastavaný a priľahlý pozemok tak svojím režimom prináleží k bytu 
a preto neexistuje žiaden dôvod, aby predkupné právo k nemu patrilo tretej osobe, ktorá súčasne 
nemá aj predkupné právo k bytu.  
 Vzhľadom na vyššie uvedené zákonné ustanovenia máme za to, že predkupné právo 
hlavného mesta SR Bratislava zriadené Zmluvou č. 04 0 0993/98 o prevode vlastníctva bytu      
zo dňa 04.11.1998 k spoluvlastníckym podielom na pozemkoch registra “C” v k. ú. Podunajské 
Biskupice  parc. č. 2224 (podiel 7456/35414), parc. č. 2225 (podiel 7456/35414), parc. č. 2226/3 
(podiel ½) nemá žiadne opodstatnenie a zbytočne obmedzuje žiadateľov v nakladaní s ich 
majetkom.   
 
Navrhované riešenie 
 Navrhujeme schváliť zrušenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy 
k spoluvlastníckemu podielu na pozemkoch  registra „C“ v Bratislave, k. ú. Podunajské 
Biskupice, parc. č. 2224  - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 105 m2 v podiele 7456/35414 
(LV č. 4425), parc. č. 2225 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 103 m2 v podiele 
7456/35414 (LV č. 4425), parc. č. 2226/3  - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 437 m2 
v podiele ½ (LV č. 4593). 
  
   
 
 





























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

konaného d ňa 23.11.2015 
___________________________________________________________________________ 

 
K bodu č. 25 

Návrh na zrušenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym 
podielom na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Podunajsk é Biskupice, parc. č. 2224 v podiele 
7456/35414, parc. č. 2225 v podiele 7456/35414, parc. č. 2226/3 v podiele ½, 
v spoluvlastníctve Roberta Mónošiho a Zoltána Monos iho  
 

Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť zrušenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy 
k spoluvlastníckemu podielu na pozemkoch  registra „C“ v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, 
parc. č. 2224  - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 105 m2 v podiele 7456/35414, parc. č. 2225 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 103 m2 v podiele 7456/35414, zapísaným na LV č. 4425 v 
podielovom spoluvlastníctve Roberta Mónošiho v podiele ½, a Zoltána Monosiho v podiele ½ 
a k spoluvlastníckemu podielu na pozemku  registra „C“ v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. 
č. 2226/3 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 437 m2 zapísanému na LV č. 4593 v podielovom 
spoluvlastníctve Roberta Mónošiho v podiele ¼  a Zoltána Monosiho v podiele ¼. 

 
Hlasovanie:  
prítomní: 9, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1   
 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 23.11.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na zrušenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy 
k spoluvlastníckym podielom na pozemkoch  v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, 
parc. č. 2224 v podiele 7456/35414, parc. č. 2225 v podiele 7456/35414, parc. č. 2226/3 
v podiele 1/2, v spoluvlastníctve Roberta Mónošiho a Zoltána Monosiho 

kód uzn.:  5.5.1 
 

Uznesenie č. 225/2015 
     zo dňa 26. 11. 2015 

 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť zrušenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu 
podielu na pozemkoch  registra „C“ v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 2224  - 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 105 m2 v podiele 7456/35414, parc. č. 2225 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 103 m2 v podiele 7456/35414, zapísaným na LV           
č. 4425 v podielovom spoluvlastníctve Roberta Mónošiho, v podiele ½, a Zoltána Monosiho, 
v podiele ½ a k spoluvlastníckemu podielu na pozemku  registra „C“ v Bratislave, k. ú. 
Podunajské Biskupice, parc. č. 2226/3 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 437 m2 
zapísanému na LV č. 4593 v podielovom spoluvlastníctve Roberta Mónošiho, v podiele ¼  
a Zoltána Monosiho,   v podiele ¼. 
 



    
 

    
 
 

    
 
 


