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NÁVRH   UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

uzatvorenie mimosúdnej dohody, ktorej predmetom bude súhlas účastníkov dohody s tým, že: 
- novovytvorené pozemky registra „C“ v k. ú. Ružinov, parc. č. 2286/10 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 151 m2 a parc. č. 2286/45 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere               
486 m2, ktoré boli odčlenené GP č. 36/2016, úradne overeným dňa 19.4.2016 pod č. 726/2016, 
z pozemkov registra „E“ v k. ú. Ružinov, parc. č. 1196 – orná pôda vo výmere 1236 m2 a parc. č. 
1197/1 – orná pôda vo výmere 381 m2, zapísaných na LV č. 7868, ako vlastníctvo hlavného 
mesta SR Bratislavy, budú zapísané na LV č. 1236, ako spoluvlastníctvo Tatiany Schniererovej,  
a Mgr. Ľudmily Machatsovej,  každej v podiele ½, 
- pozemok registra „E“ v k. ú. Ružinov, parc. č. 1196 – orná pôda vo výmere 1236 m2, zapísaný 
na LV č. 7868, bude podľa GP č. 36/2016, úradne overeného dňa 19.4.2016 pod č. 726/2016, 
zapísaný na LV č. 7868, ako pozemok registra „E“ v k. ú. Ružinov,  parc. č. 1196 – orná pôda 
vo výmere 603 m2, 
- pozemok registra „E“ v k. ú. Ružinov, parc. č. 1197/1 – orná pôda vo výmere 381 m2, zapísaný 
na LV č. 7868, bude podľa GP č. 36/2016, úradne overeného dňa 19.4.2016 pod č. 726/2016, 
zapísaný na LV č. 7868, ako pozemok registra „E“ v k. ú. Ružinov, parc. č. 1197/1 – orná pôda 
vo výmere 377 m2. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová   správa 

 
PREDMET   : Návrh na zriadenie mimosúdnej dohody na pozemky 
                                               v k.ú. Ružinov, parc. č. 2286/10, 2286/45 
 
 ŽIADATE ĽKY       : 1. Tatiana Schniererova 
                                               2. Mgr. Ľudmila Machatsová 
 
  
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV  
k.ú. Ružinov 
parcelné číslo  druh pozemku  výmera v m2  pozn.    
2286/10  zastavané plochy    151  GP č. 36/2016 
2286/45  zastavané plochy    486  GP č. 36/2016 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                                                        spolu:             637 m2 
 
 
 
novovytvorené pozemky registra „C“ v k. ú. Ružinov, parc. č. 2286/10 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 151 m2 a parc. č. 2286/45 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere            
486 m2, ktoré boli odčlenené geometrickým plánom č. 36/2016 z pozemkov registra „E“ v k. ú. 
Ružinov, parc. č. 1196 – orná pôda vo výmere 1236 m2 a parc. č. 1197/1 – orná pôda vo výmere 
381 m2, zapísaných na LV č. 7868 ako vlastníctvo hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
SKUTKOVÝ   STAV    
 
 Hlavné mesto SR Bratislava je ako odporca v 2. rade účastníkom súdneho sporu 
vedeného na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 11C/290/2015, v ktorom sa žiadateľky ako 
navrhovateľky domáhajú určenia vlastníctva k pozemkom uvedeným v špecifikácii. 
 Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom nehnuteľností v k. ú. Ružinov, obec: BA-m.č. 
RUŽINOV, okres Bratislava II, pozemky registra „E“ parc. č. 1196 – orná pôda vo výmere 1236 
m2, parc. č. 1197/1 – orná pôda vo výmere 381 m2, zapísané na LV č. 7868 ako vlastníctvo 
hlavného mesta SR Bratislavy. 
 Dňa 24. 9. 1968 bola registrová na štátnom notárstve pod č. R I624/68 kúpna zmluva 
číslo: 425/459/B-práv/68, uzatvorená medzi predávajúcim Doprastav, národný podnik, Drieňová 
27, Bratislava a kupujúcimi Ing. Petrom Pastierikom a Emou Pastierikovou, ktorej predmetom 
bol prevod polovice dvojdomku ležiaceho na parcele 2286/4, do ktorého je vchod pri pohľade na 
ľavej strane, ako aj zriadenie práva osobného užívania podľa § 205 Občianskeho zákonníka 
k predmetnému pozemku. Podľa výpisu z LV č. 1236 zo dňa 20.06.1978 bola pôvodná parcela č. 
2286/4 prečíslovaná na 2286/10 a 2286/11, z ktorej predmetná ½ dvojdomu leží na parcele 
2286/10.  
 Skutočnosť, že si kupujúci Ing. Peter Pastierik a Ema Pastieriková nedali podľa 
ustanovenia § 872 ods. 1 zákona č. 509/1991 Zb. účinného od 1.1.1992, ktoré transformuje právo 
osobného užívania pozemku na vlastnícke právo, v katastri nehnuteľností zapísať záznamom 
vlastnícke právo k pozemku, ku ktorému im registráciou kúpnej zmluvy číslo:425/459/B-práv/68 
na štátnom notárstve dňa 24.9.1968 pod č. R I624/68 vzniklo právo osobného užívania pozemku, 
malo za následok, že tento pozemok bol zahrnutý do registra obnovenej evidencie pozemkov 
pre katastrálne územie Ružinov. Pozemok registra „C“ v k. ú. Ružinov, parc. č. 2286/10  - 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 637 m2, na ktorý nie je založený list vlastníctva, je 



identifikovaný ako časť pozemku registra „E“ v k. ú. Ružinov, parc. č. 1196 – orná pôda 
vo výmere 1236 m2 a časť pozemku registra „E“ v k. ú. Ružinov, parc. č. 1197/1 – orná pôda 
vo výmere 381 m2, ktoré sú zapísané na LV č. 7868 ako vlastníctvo hlavného mesta SR 
Bratislava. K zápisu predmetných pozemkov na list vlastníctva došlo na základe rozhodnutia 
Okresného úradu Bratislava, katastrálneho odboru č. 2/2015/ROEP Ružinov zo dňa 13.5.2015, 
ktorým bol schválený register obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Ružinov.  
 Žiadateľky sú zapísané na LV č. 1236 ako podielové spoluvlastníčky každá v podiele ½ 
rodinného domu, stavba súp. č. 2828 na parc. č. 2286/10, k. ú. Ružinov. Vlastnícke právo 
k stavbe nadobudli dedením na základe Osvedčenia o dedičstve 38D/360/2014 Dnot 49/2014 
právoplatného dňa 16.10.2014 po svojej matke Eme Pastierikovej,  ktorá zdedila na základe 
rozhodnutia Štátneho notárstva Bratislava mesto v Bratislave D 21/74 zo dňa 4.2.1974 
právoplatného dňa 8.3.21974 ½ dvojdomku na parc. č. 2286/4 , k. ú. Bratislava po manželovi 
Ing. Petrovi Pastierikovi. 
 Geometrickým plánom č. 36/2016 úradne overeným dňa 19.4.2016 pod č. 726/2016 došlo 
k rozdeleniu pozemku registra „C“ v k. ú. Ružinov, parc. č. 2286/10 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 673 m2, ktorý nemá založený list vlastníctva, na nasledujúce pozemky: 
- novovytvorený pozemok registra „C“ v k. ú. Ružinov, parc. č. 2286/10 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 151 m2, ktorý bol odčlenený z pozemku registra „E“ v k. ú. Ružinov, parc. 
č. 1196 – orná pôda o výmere 1236 m2 zapísaného na LV č. 7868 ako vlastníctvo hlavného 
mesta SR Bratislavy, 
- novovytvorený pozemok registra „C“ v k. ú. Ružinov, parc. č. 2286/45 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 486 m2, ktorý bol odčlenený z pozemkov registra „E“ v k. ú. Ružinov, parc. 
č. 1196 – orná pôda o výmere 1236 m2 a parc. č. 1197/1 – orná pôda o výmere 381 m2 
zapísaných na LV č. 7868 ako vlastníctvo hlavného úradne overeným mesta SR Bratislavy. 
 Geometrický plán č. 36/2016 bol vypracovaný ako podklad pre mimosúdnu dohodu so 
žiadateľkami. 

 
Stanovisko sekcie právnych činností : 
Po posúdení dohody o mimosúdnom urovnaní oddelenie legislatívno-právne nemá pripomienky, 
nakoľko dohoda spĺňa náležitosti vyžadované právnymi predpismi. 
 

 
Navrhované riešenie 
 
 Navrhujeme schváliť uzatvorenie mimosúdnej dohody so žiadateľkami. 
   
  
 



































Dohoda o mimosúdnom urovnaní 
č. 24 88 0... 16 00 

uzatvorená podľa § 51 a nasl. Občianskeho zákonníka 
 
 

Účastníci dohody: 
 
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
    Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1, Slovenská republika 
    zastúpené:                   Ivo Nesrovnal, primátor mesta 
    IČO:    00 603 481 
 
2. Tatiana Schniererova, rod.  
 
3. Mgr. Ľudmila Machatsová, rod.  
 
 
  

Čl.1 
Úvodné ustanovenie 

 
1.) Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom nehnuteľností v k. ú. Ružinov, obec: BA-m.č. 
RUŽINOV, okres Bratislava II, pozemky registra „E“ parc. č. 1196 – orná pôda o výmere 
1236 m2, parc. č. 1197/1 – orná pôda o výmere 381 m2, zapísané na LV č. 7868 ako 
vlastníctvo hlavného mesta SR Bratislavy. 
2.) Dňa 24. 9. 1968 bola registrová na štátnom notárstve pod č. R I624/68 kúpna zmluva číslo: 
425/459/B-práv/68, uzatvorená medzi predávajúcim Doprastav, národný podnik, Drieňová 27, 
Bratislava a kupujúcimi Ing. Petrom Pastierikom a Emou Pastierikovou, obidvaja bytom 
Syslová 62, Bratislava, ktorej predmetom bol prevod polovice dvojdomku ležiaceho na 
parcele 2286/4, do ktorého je vchod pri pohľade zo Syslovej ulice na ľavej strane, ako aj 
zriadenie práva osobného užívania podľa § 205 Občianskeho zákonníka k predmetnému 
pozemku. Podľa výpisu z LV č. 1236 zo dňa 20.06.1978 bola pôvodná parcela č. 2286/4 
prečíslovaná na 2286/10 a 2286/11, z ktorej predmetná ½ dvojdomu leží na parcele 2286/10.  
3.) Skutočnosť, že si kupujúci Ing. Peter Pastierik a Ema Pastieriková, obidvaja bytom 
Syslová 62, Bratislava, nedali podľa ustanovenia §-u 872 ods. 1 zákona č. 509/1991 Zb. 
účinného od 1.1.1992, ktoré transformuje právo osobného užívania pozemku na vlastnícke 
právo, v katastri nehnuteľností zapísať záznamom vlastnícke právo k pozemku, ku ktorému 
im registráciou kúpnej zmluvy číslo:425/459/B-práv/68 na štátnom notárstve dňa 24.9.1968 
pod č. R I624/68 vzniklo právo osobného užívania pozemku, malo za následok, že tento 
pozemok bol zahrnutý do registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie 
Ružinov. Pozemok registra „C“ v k. ú. Ružinov, parc. č. 2286/10  - zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 637 m2, na ktorý nie je založený list vlastníctva, je identifikovaný ako 
časť pozemku registra „E“ v k. ú. Ružinov, parc. č. 1196 – orná pôda o výmere 1236 m2 
a časť pozemku registra „E“ v k. ú. Ružinov, parc. č. 1197/1 – orná pôda o výmere 381 m2, 
ktoré sú zapísané na LV č. 7868 ako vlastníctvo hlavného mesta SR Bratislava. K zápisu 
predmetných pozemkov na list vlastníctva došlo na základe rozhodnutia Okresného úradu  
 
 
 
 



 
 
Bratislava, katastrálneho odboru č. 2/2015/ROEP Ružinov zo dňa 13.5.2015, ktorým bol 
schválený register obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Ružinov.  
4.) Tatiana Schniererova, rod. Schniererová a Mgr. Ľudmila Machatsová, rod. Schniererová, 
obidve bytom Syslia 1, 821 05 Bratislava, sú zapísané na LV č. 1236 ako podielové 
spoluvlastníčky každá v podiele ½ rodinného domu, stavba súp. č. 2828 na parc. č. 2286/10, 
k. ú. Ružinov. Vlastnícke právo k stavbe nadobudli dedením na základe Osvedčenia 
o dedičstve 38D/360/2014 Dnot 49/2014 právoplatného dňa 16.10.2014 po svojej matke Eme 
Pastierikovej, rod. Schniererovej, ktorá zdedila na základe rozhodnutia Štátneho notárstva 
Bratislava mesto v Bratislave D 21/74 zo dňa 4.2.1974 právoplatného dňa 8.3.21974 ½-icu 
dvojdomku na parc. č. 2286/4 , k. ú. Bratislava po manželovi Ing. Petrovi Pastierikovi. 
5.) Geometrickým plánom č. 36/2016 úradne overeným dňa 19.4.2016 pod č. 726/2016 došlo 
k rozdeleniu pozemku registra „C“ v k. ú. Ružinov, parc. č. 2286/10 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 673 m2, ktorý nemá založený list vlastníctva, na nasledujúce pozemky: 
- novovytvorený pozemok registra „C“ v k. ú. Ružinov, parc. č. 2286/10 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 151 m2, ktorý bol odčlenený z pozemku registra „E“ v k. ú. 
Ružinov, parc. č. 1196 – orná pôda o výmere 1236 m2 zapísaného na LV č. 7868 ako 
vlastníctvo hlavného mesta SR Bratislavy, 
- novovytvorený pozemok registra „C“ v k. ú. Ružinov, parc. č. 2286/45 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 486 m2, ktorý bol odčlenený z pozemkov registra „E“ v k. ú. 
Ružinov, parc. č. 1196 – orná pôda o výmere 1236 m2 a parc. č. 1197/1 – orná pôda o výmere 
381 m2 zapísaných na LV č. 7868 ako vlastníctvo hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
 

 
Čl. 2 

Predmet dohody 
 
         Vzhľadom na skutočnosti uvedené v čl. 1 tejto dohody sa zmluvné strany dohodli 
v zmysle § 36a zákona č. 162/1995 Z. z. na tom, že: 
 
1.) novovytvorené pozemky registra „C“ v k. ú. Ružinov, parc. č. 2286/10 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 151 m2 a parc. č. 2286/45 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 486 m2, ktoré boli odčlenené geometrickým plánom č. 36/2016 úradne overeným 
dňa 19.4.2016 pod č. 726/2016 z pozemkov registra „E“ v k. ú. Ružinov, parc. č. 1196 – orná 
pôda o výmere 1236 m2 a parc. č. 1197/1 – orná pôda o výmere 381 m2 zapísaných na LV č. 
7868 ako vlastníctvo hlavného mesta SR Bratislavy, budú zapísané na list vlastníctva č. 1236 
ako spoluvlastníctvo Tatiany Schniererovej, rod. Schniererovej a Mgr. Ľudmily Machatsovej, 
rod. Schniererovej, obidve bytom Syslia 1, 821 05 Bratislava, každej v podiele ½, 
2.) pozemok registra „E“ v k. ú. Ružinov, parc. č. 1196 – orná pôda o výmere 1236 m2 
zapísaný na LV č. 7868 bude podľa geometrického plánu č. 36/2016 úradne overeného dňa 
19.4.2016 pod č. 726/2016 zapísaný na LV č. 7868 ako pozemok registra „E“ v k. ú. 
Ružinov,       parc. č. 1196 – orná pôda o výmere 603 m2 
3.) pozemok registra „E“ v k. ú. Ružinov, parc. č. 1197/1 – orná pôda o výmere 381 m2 
zapísaný na LV č. 7868 bude podľa geometrického plánu č. 36/2016 úradne overeného dňa 
19.4.2016 pod č. 726/2016 zapísaný na LV č. 7868 ako pozemok registra „E“ v k. ú. 
Ružinov, parc. č. 1197/1 – orná pôda o výmere 377 m2. 
 
 



 
 

Čl. 3 
Vedľajšie ustanovenia 

 
1.) Táto dohoda podlieha rozhodnutiu Okresného úradu Bratislava, Katastrálneho odboru,         
o povolení vkladu. 
2.) Správny poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností hradí pani  
Tatiana Schniererová v sume 33,00 eur a pani Mgr. Ľudmila Machatsová v sume 33,00 eur. 

 
 
 

Čl. 4 
Osobitné ustanovenia 

 
         Uzatvorenie mimosúdnej dohody schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 
Bratislavy  na svojom zasadnutí dňa 26.5.2016 uznesením č. .../2016. 
 

 
 

Čl. 5 
Záverečné ustanovenia 

 
1.) Dohoda je vyhotovená v ôsmych rovnopisoch, z ktorých 2 budú predložené Okresnému 
úradu Bratislava, Katastrálnemu odboru, za účelom povolenia vkladu, 4 pre hlavné mesto SR 
Bratislava, 1 pre pani Tatianu Schniererovú a 1 pre pani Mgr. Ľudmilu Machatsovú. 
2.) Dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania všetkými účastníkmi dohody a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 
3.) Právne účinky vkladu vznikajú kladným právoplatným rozhodnutím Okresného úradu 
Bratislava, Katastrálneho odboru, o povolení vkladu.  
4.) Dohoda o mimosúdnom urovnaní je v súlade s § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinne 
zverejňovaná. 
5.) Dohodu o mimosúdnom urovnaní uzatvárajú jej účastníci slobodne, vážne, určite a 
zrozumiteľne, teda tak, aby v budúcnosti nevznikli žiadne pochybnosti o tom, čo chceli jej 
obsahom vyjadriť.  
6.) Dohoda o mimosúdnom urovnaní bola účastníkmi prečítaná, schválená a na znak súhlasu 
podpísaná. 
V Bratislave, dňa .................                                         V Bratislave, dňa .................                       
Hlavné mesto SR Bratislava                                                    
 
................................................                                          .................................................. 
   JUDr. Ivo Nesrovnal                                                                        Tatiana Schniererová      
 primátor hlavného mesta                                                              
        SR Bratislavy        
 
 
                                                                                                   ....................................................     
                                                                                                        Mgr. Ľudmila Machatsová                                                                            



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

konaného d ňa 9.05.2016 
___________________________________________________________________________ 

 
10. Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody na pozemky v Bratislave, k.ú. Ružinov, parc.č. 

2286/10, 2286/45 s Tatianou Schniererovou a Mgr. Ľudmilou Machatsovou 
 
 

Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť uzatvorenie mimosúdnej dohody, ktorej predmetom bude súhlas 
účastníkov dohody s tým, že: 
- novovytvorené pozemky registra „C“ v k. ú. Ružinov, parc. č. 2286/10 – zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 151 m2 a parc. č. 2286/45 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere  486 m2, ktoré boli 
odčlenené GP č. 36/2016, úradne overeným dňa 19.4.2016 pod č. 726/2016, z pozemkov registra „E“ 
v k. ú. Ružinov, parc. č. 1196 – orná pôda vo výmere 1236 m2 a parc. č. 1197/1 – orná pôda 
vo výmere 381 m2, zapísaných na LV č. 7868, ako vlastníctvo hlavného mesta SR Bratislavy, budú 
zapísané na LV č. 1236, ako spoluvlastníctvo Tatiany Schniererovej, a Mgr. Ľudmily Machatsovej, 
každej v podiele ½, 
- pozemok registra „E“ v k. ú. Ružinov, parc. č. 1196 – orná pôda vo výmere 1236 m2, zapísaný na LV 
č. 7868, bude podľa GP č. 36/2016, úradne overeného dňa 19.4.2016 pod č. 726/2016, zapísaný na 
LV č. 7868, ako pozemok registra „E“ v k. ú. Ružinov,  parc. č. 1196 – orná pôda vo výmere 603 m2, 
- pozemok registra „E“ v k. ú. Ružinov, parc. č. 1197/1 – orná pôda vo výmere 381 m2, zapísaný na LV 
č. 7868, bude podľa GP č. 36/2016, úradne overeného dňa 19.4.2016 pod č. 726/2016, zapísaný na 
LV č. 7868, ako pozemok registra „E“ v k. ú. Ružinov, parc. č. 1197/1 – orná pôda vo výmere 377 m2. 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 8, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1   
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 9.5.2016 
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