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NÁVRH UZNESENIA 

 

Miestna rada   

po prerokovaní materiálu 

o d p o r ú č a 

Miestnemu zastupiteľstvu     

 

1. s c h v á l i ť  

z titulu darovacej zmluvy nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu vo výške ½ k pozemkom registra 

„C“ KN: 

- parc. č. 13440/104 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2, okres: Bratislava III, Obec: 

BA-m.č. NOVÉ MESTO v katastrálnom území Nové Mesto,  

- parc. č. 13440/105 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15 m2, okres: Bratislava III, Obec: 

BA-m.č. NOVÉ MESTO v katastrálnom území Nové Mesto 

- parc. č. 13440/106 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15 m2, okres: Bratislava III, Obec: 

BA-m.č. NOVÉ MESTO v katastrálnom území Nové Mesto 

- parc. č. 13440/107 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15 m2, okres: Bratislava III, Obec: 

BA-m.č. NOVÉ MESTO v katastrálnom území Nové Mesto 

- parc. č. 13440/108 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15 m2, okres: Bratislava III, Obec: 

BA-m.č. NOVÉ MESTO v katastrálnom území Nové Mesto 

 

; od spoločnosti SITNO PHARMA s. r. o. so sídlom Rybné námestie 1, 811 02 Bratislava, IČO: 

46 895 744  

  

2. s p l n o m o c n i ť 

starostu mestskej časti k podpísaniu zmluvy o budúcej darovacej zmluve, ktorej neoddeliteľnou súčas-

ťou bude návrh darovacej zmluvy medzi darcom spoločnosťou SITNO PHARMA s. r. o. so sídlom 

Rybné námestie 1, 811 02 Bratislava, IČO: 46 895 744 a obdarovanými mestskou časťou a Európskou 

agentúrou vzdelávania, n.o., Nobelova 1295/16, 831 02 Bratislava, IČO: 45 745 575  

 

3. s p l n o m o c n i ť  

starostu mestskej časti k podpísaniu darovacej zmluvy so spoločnosťou SITNO PHARMA s. r. o. so 

sídlom Rybné námestie 1, 811 02 Bratislava, IČO: 46 895 744 z titulu, ktorej mestská časť nadobudne 

spoluvlastnícky podiel vo výške ½ k nehnuteľnostiam citovaným v bode 1 tohto uznesenia 
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Za týchto podmienok: 

1. Zmluva o budúcej darovacej zmluve bude všetkými zmluvnými stranami podpísaná najneskôr 

v lehote 60 dní odo dňa prijatia tohto uznesenia miestnym zastupiteľstvom. V prípade, že 

zmluva o budúcich zmluvách nebude zmluvnými stranami podpísaná najneskôr v lehote 60 

dní odo dňa prijatia tohto uznesenia miestnym zastupiteľstvom, toto uznesenia stráca platnosť. 

 

2. Darovacia zmluva so spoločnosťou SITNO PHARMA s. r. o. so sídlom Rybné námestie 1, 

811 02 Bratislava, IČO: 46 895 744 bude obojstranne podpísaná najneskôr v lehote 30 dní odo 

dňa vymazania poznámky P-1778/2017: 

„Neodkladné opatrenie - spoločnosť SHRE Nobelova, s.r.o., IČO: 46895744 je povinná: 

1. zdržať sa scudzovania a akéhokoľvek nakladania s nehnuteľnosťami pozemkami registra C 

KN parc. č. 13440/106, 13440/107, 13440/108; 2. strpieť výkon práva vstupu, cesty, prechodu 

peši a prejazdu motorovými alebo nemotorovými vozidlami cez pozemky registra C KN parc. 

č. 13440/106, 13440/107, 13440/108 v prospech žalobcu Európskej agentúry vzdelávania, 

n.o., ICO: 45745575 za účelom prístupu k stavbe súpis. č. 1294 na pozemku registra C KN 

parc. č. 13440/11, podľa Uznesenia Okresného súdu Bratislava III Sp. zn. 23Cb/199/2017-73, 

zo dna 11.07.2017, právoplatné dna 15.08.2017, vykonateľné dna 19.08.2017“ 

 

V prípade, že v uvedenej lehote k obojstrannému podpísaniu darovacej zmluvy nedôjde, toto 

uznesenie stráca platnosť. 

 

 

 

 

- s pripomienkami 

 

- bez pripomienok 
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DȎVODOVÁ SPRÁVA 
 

Vo veci výkonu samosprávy v rámci starostlivosti o všestranný rozvoj územia a potreby obyvateľov 

v lokalite ul. Nobelova pri zabezpečení chýbajúcej dopravnej infraštruktúry - statickej dopravy, mest-

ská časť realizuje združenú investičnú akciu - vybudovania parkoviska na pozemkoch  registra „C“ 

KN parc. č. 1344/17 zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Nové Mesto, list vlastníctva 

1565 vo vlastníctve spoločnosti Európska agentúra vzdelávania, n.o., Nobelova 1295/16, 831 02 Brati-

slava, IČO: 45 745 575 (ďalej len „Agentúra“) v podiele 1/1 a pozemku registra „C“ KN parc. 

č. 13440/66 zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Nové Mesto, list vlastníctva 3749 vo 

vlastníctve MČ v podiele 1/1. Vstup na spoločné parkovisko bude prechádzať pozemkami registra „C“ 

KN parc. č. 13440/104 až 108 (všetky zastavaná plocha a nádvoria, katastrálne územie Nové Mesto), 

evidované na liste vlastníctva číslo 6113 v prospech spoločnosti SITNO PHARMA, s.r.o., Rybné ná-

mestie 1, 811 02 Bratislava, IČO: 46 895 744 (ďalej len „Spoločnosť“) v podiele 1/1. Spoločnosť je 

právnym nástupcom spoločnosti SHRE Nobelova, s.r.o. v dôsledku zlúčenia spoločností.     

Za účelom zabezpečenia riadneho vstupu [vjazd/výjazd, prechod peši, motorovým vozidlom, nemoto-

rovým vozidlom, právo vstupu, cesty] MČ vstúpila do rokovaní so zástupcom Spoločnosti. Výsled-

kom rokovaní je záujem Spoločnosti darovať pozemky registra „C“ KN parc. č. 13440/104 až 

13440/8, katastrálne územie Nové Mesto v prospech MČ. Nakoľko na liste vlastníctva číslo 6113 pre 

katastrálne územie Nové Mesto je Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom evidovaná 

poznámka P-1778/2017, ktorej obsahom je neodkladné opatrenie uložené Okresným súdom Bratislava 

III uznesením sp. zn. 23Cb/199/2017-73, zo dňa 11.07.2017, právoplatným dňa 15.08.2017 

a vykonateľným dňa 19.08.2017, ktorým sa Spoločnosti zakazuje: 

1. zdržať sa scudzovania a akéhokoľvek nakladania s nehnuteľnosťami pozemkami registra C 

KN parc.č. 13440/106, 13440/107, 13440/108; 

2. strpieť výkon práva vstupu, cesty, prechodu peši a prejazdu motorovými alebo nemotorovými 

vozidlami cez pozemky registra C KN parc.č. 13440/106, 13440/107, 13440/108 v prospech 

žalobcu Európskej agentúry vzdelávania, n.o., ICO: 45745575 za účelom prístupu k stavbe 

súpis.č. 1294 na pozemku registra C KN parc.č. 13440/11; 

 

MČ oslovila aj Agentúru s návrhom riešenia majetkových vzťahov zabezpečujúcich vstup na parkovi-

sko formou navrhnutou Spoločnosťou. Agentúra s uvedeným návrhom súhlasí, požaduje však zabez-

pečenie práva vstupu, cesty, prechodu/prejazdu peši a motorovým vozidlom alebo nemotorovým vo-

zidlom cez pozemky, ktoré budú dotknuté vstupom na parkovisko (parc. č. 13440/104 až 108). 

Vzhľadom k zapísanej poznámke P-1778/2017 na liste vlastníctva 6113 pre katastrálne územie Nové 

Mesto je v prvom rade potrebné zabezpečiť jej výmaz, aby Spoločnosť mohla vyššie citované nehnu-
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teľnosti scudziť, pričom toto je oprávnená vykonať výhradne Agentúra. V záujme vyriešenia vzniknu-

tého stavu k spokojnosti všetkých troch účastníkov, navrhla MČ možnosť získať záujmové pozemky 

do podielového spoluvlastníctva spolu s Agentúrou. Veľkosť podielu pre MČ a Agentúru navrhujeme 

v rovnakom podiele, t. j. výška spoluvlastníckeho podielu pre MČ bude ½  a  výška spoluvlastníckeho 

podielu pre Agentúru bude ½ . Táto skutočnosť je premietnutá do navrhovaných podmienok prijatia 

uznesenia a aj lehoty k ním prislúchajúce. 

 

Použitie darovacej zmluvy ako titulu nadobudnutia vlastníckeho práva sa javy ako najefektívnejšie 

riešenie pre zabezpečenie majetkových práv k záujmovým pozemkom.  


