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Dôvodovú správu
Žiadosť
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16.6.2016

kód uzn. 5.5.1

NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

1. alternatíva
Schvaľuje n e u p l a t n e n i e predkupného práva k nehnuteľnostiam v k. ú. Karlova Ves, a to
k pozemkom registra „C“ KN parc. č. 1416/1 – orná pôda vo výmere 2 485 m² a parc. č. 1417/1
– orná pôda vo výmere 797 m², zapísaných na LV č. 3497, od výlučného vlastníka Františka
Borbélyho, za kúpnu cenu 539 000,00 Eur, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz
uznesením Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 4K/37/2015 vedený správcom JUDr. Marekom
Glembom.

2. alternatíva
Schvaľuje u p l a t n e n i e predkupného práva k nehnuteľnostiam v k. ú. Karlova Ves, a to
k pozemkom registra „C“ KN parc. č. 1416/1 – orná pôda vo výmere 2 485 m² a parc. č. 1417/1
– orná pôda vo výmere 797 m², zapísaných na LV č. 3497, od výlučného vlastníka Františka
Borbélyho, za kúpnu cenu 539 000,00 Eur, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz
uznesením Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 4K/37/2015 vedený správcom JUDr. Marekom
Glembom.

Dôvodová správa
PREDMET:

Návrh na neuplatnenie, resp. uplatnenie predkupného práva
hlavného mesta k nehnuteľnostiam v k. ú. Karlova Ves, a to
k pozemkom parc. č. 1416/1 a parc. č. 1417/1
JUDr. Marek Glemba, správca majetku Františka Borbélyho

ŽIADATEĽ:

ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV
parc. č.
1416/1
1417/1

druh pozemku
orná pôda
orná pôda

výmera v m2 _
2 485
797
Spolu: 3 282 m2

____

_LV č. ____
3497
3497______

Na predmetné nehnuteľnosti ako na majetok úpadcu Františka Borbélyho bol vyhlásený
Okresným súdom Bratislava I konkurz. Za správcu úpadcu bol ustanovený JUDr. Marek
Glemba, ktorý zaslal hlavnému mestu SR Bratislave výzvu na uplatnenie predkupného práva.
SKUTKOVÝ STAV
Predmet žiadosti
Predmetom predkupného práva sú pozemky registra „C“ KN parc. č. 1416/1 – orná pôda
vo výmere 2 485 m2 a parc. č. 1417/1 – orná pôda vo výmere 797 m2, zapísané na LV č. 3497.
Dôvod a účel žiadosti
Dňa 10. 12. 1999 bola uzatvorená Kúpna zmluva č. 04 95 0548 99 00 medzi
predávajúcim Hlavným mestom SR Bratislavou a kupujúcim ERS Reality, spol. s r. o. na prevod
vlastníckeho práva k pozemkom registra „C“ parc. č. 1416 – orná pôda vo výmere 2 500 m²
a parc. č. 1417/1 – orná pôda vo výmere 797 m², k. ú. Karlova Ves zapísaným pôvodne na LV
č. 46. Kúpna cena bola stanovená vo výške 5 868 660,00 Sk, teda 194 803,82 Eur. V čl. V tejto
kúpnej zmluvy bol dohodnutý účel využitia predmetných nehnuteľností na výstavbu
viacpodlažnej bytovej zástavby a občianskej vybavenosti.
Článok VI zmluvy upravil predkupné právo hlavného mesta SR Bratislavy na predmet
prevodu, ktoré zanikne dňom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na bytový objekt
vybudovaný na predmete prevodu. Zároveň bolo v tomto článku upravené právo spätnej kúpy
hlavného mesta za predpokladu, že sa kupujúci rozhodne v čase pred kolaudáciou bytového
objektu stavanom na predmete kúpy, predmet kúpy predať. Kupujúci sa zaviazal, že v takomto
prípade pozemky ponúkne predávajúcemu za pôvodnú cenu zvýšenú maximálne o náklady
preinvestované do objektov stavaných na predmete kúpy. Spoločnosť ERS Reality spol. s r. o.
v roku 2005 previedla predmetné pozemky na spoločnosť RESIDENCE a.s. Následne boli
pozemky parc. č. 1416/1 a parc. č. 1417/1 k. ú. Karlova Ves znova prevedené a ich súčasným
vlastníkom je František Borbély. Na jeho majetok bol uznesením Okresného súdu Bratislava I zo
dňa 25. 9. 2015, sp. zn. 4K/37/2015 vyhlásený konkurz. Správcom bol uvedeným uznesením
súdu ustanovený JUDr. Marek Glemba – žiadateľ.
Dňa 4. 5. 2016 bola hlavnému mestu SR Bratislave doručená žiadosť JUDr. Mareka
Glembu ako správcu úpadcu – Františka Borbélyho ako vlastníka predmetných nehnuteľností.
Nakoľko má hlavné mesto podľa kúpnej zmluvy z roku 1999 predkupné právo upravené ako
vecné právo, ktoré pôsobí aj voči nástupcom kupujúceho, oslovil tento mesto s výzvou na
uplatnenie predkupného práva.

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.
Spomínané pozemky sú v súčasnosti nezastavané, zarastené trávou a náletovou zeleňou.
Stanovenie kúpnej ceny
K navrhovanému prevodu bol žiadateľom predložený znalecký posudok č. 75/2016 zo
dňa 22. 4. 2016, ktorý vypracoval Ing. Miloslav Ilavský, PhD., znalec z odboru stavebníctvo –
pozemné stavby, poruchy stavieb, statika stavieb a odhad hodnoty nehnuteľností.
Jednotková cena
Jednotková hodnota pozemkov registra „C“ parc. č. 1416/1 a parc. č. 1417/1 k. ú.
Karlova Ves bola stanovená znaleckým posudkom vo výške 164,18 Eur/m2. Pri celkovej
výmere 3 282 m2 teda predstavuje kúpna cena za tieto pozemky celkovú sumu 538 838,76 Eur,
po zaokrúhlení 539 000,00 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“. Odsek 2 tohto ustanovenia ďalej upravuje „Také právo
možno dohodnúť aj pre prípad iného scudzenia veci než predajom“.
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 uvedeného vyplýva, že ak by hlavné mesto SR Bratislava malo záujem na
uplatnení predkupného práva, kúpna cena vo výške 539 000,00 Eur musí byť správcovi
úpadcu pripísaná na účet najneskôr dňa 4. 7. 2016.
Zákonná úprava spätnej kúpy
Ustanovenia § 607 – 609 Občianskeho zákonníka upravujú podmienky práva spätnej
kúpy. Ide o vedľajší dohovor pri kúpnej zmluve osobného charakteru, ktorý oprávňuje
predávajúceho žiadať od kupujúceho vrátenie veci do určitej doby po kúpe. Právo spätnej kúpy
si musí uplatniť predávajúci – v tomto prípade hlavné mesto SR Bratislava – písomnou formou
a ak nie je dohodnuté inak, najneskôr do jedného roka od odovzdania veci kupujúcemu. Ak
sa v tejto prekluzívnej lehote neuplatní, tak právo spätnej kúpy zanikne.
Nakoľko v kúpnej zmluve nebola upravená lehota na využitie práva spätnej kúpy, malo
v tomto prípade hlavné mesto SR Bratislava možnosť uplatniť si písomne u kupujúceho svoje
právo v maximálnej zákonnej lehote jedného roka odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho
práva k predmetu prevodu podľa Kúpnej zmluvy č. 04 95 0548 99 00. Okresný úrad Bratislava
IV, odbor katastrálny povolil vklad vlastníckeho práva k pozemkom parc. č. 1416/1 a parc. č.
1417/1 v k. ú. Karlova Ves dňa 18. 6. 2001, to znamená, že hlavnému mestu SR Bratislave
márne uplynula lehota na uplatnenie si svojho práva dňa 18. 6. 2002. Keďže ide o lehotu
prekluzívnu, nie je možné ju akýmkoľvek spôsobom predĺžiť. Toto právo spätnej kúpy
predávajúcemu zo zákona zaniklo a nedá sa už v súčasnosti realizovať ani vymáhať.
Právo spätnej kúpy je navyše právo záväzkové, čiže sa viaže iba na osobu kupujúceho –
spoločnosť ERS Reality, spol. s r.o. Prevodom vlastníctva predmetných nehnuteľností na iný
subjekt neprešiel tento záväzok na nového vlastníka.
Podľa stanoviska Sekcie financií Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy nie sú na
rok 2016 rozpočtované finančné prostriedky na uplatnenie uvedeného predkupného práva.

Návrh na uplatnenie, resp. neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta
k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, a to k pozemkom parc. č. 1416/1
a parc. č. 1417/1
Kód uzn.: 5.5.3.

Uznesenie 365/2016
zo dňa 16.06.2016
Mestská rada po prerokovaní materiálu
odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy
prerokovať Návrh na uplatnenie, resp. neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta
k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, a to k pozemkom parc. č. 1416/1 a parc. č.
1417/1.
---

