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Materiál na rokovanie 

miestneho zastupiteľstva 

dátum 13.04.2021                 

 

Návrh na schválenie predaja pozemku – parcely registra “C“ č. 11258/7 o výmere 4 m2 

zastavanej plochy a nádvoria nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové Mesto v správe 
Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do vlastníctva vlastníkov bytov a nebytových priestorov 

v bytovom dome na ul. Trnavská Cesta 7 v Bratislave, súp. č. 10097 
 

 

Predkladateľ:   Materiál obsahuje: 

Ing. Ignác Olexík, PhD.   

prednosta  
Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava–Nové Mesto 

 1. Návrh uznesenia 
2. Dôvodová správa 
3. znalecký posudok č. 46/2018 
4. list vlastníctva č. 3445 
5. hlasovacia listina vlastníkov 
6. súhlas primátora 
7. nákres výťahu 
8. stanoviská komisií 

 
  

 
 

Zodpovedný: 

  

Mgr. Marianna Moravcová 

Tomčíková 

   

 

vedúca oddelenia PPČESČaSP 
 

  

   

Spracovateľ:   

Mgr. Mária Mäsiarová   

referent oddelenia PPČESČaSP 
 

  

   

Na rokovanie prizvať:   

Zodpovedného a spracovateľa 
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N á v r h   u z n e s e n i a 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 

 

s c h v a ľ u j e  

 

 

predaj pozemku – parc. registra “C“ č. 11258/7 o výmere 4 m2 zastavanej plochy a nádvoria, ktorý 

vznikol na základe geometrického plánu č. 11/2020 úradne overenom Okresným úradom Bratislava, 

katastrálny odbor dňa 01.12.2020 pod č. 2463/2020 odčlenením časti od priľahlého pozemku – parc. 

registra „E“ č. 11258/1 o výmere 1.829 m2 zastavané plochy a nádvoria zapísanom na liste 

vlastníctva číslo 5567, vedeného Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor pre okres: 

Bratislava III., obec: Bratislava – Mestská časť Nové Mesto, katastrálne územie: Nové Mesto (ďalej 

ako „pozemok“) v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

 

; do vlastníctva kupujúcich - vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na ul. 
Trnavská Cesta 7 v Bratislave, súp. č. 10097, zapísanom na liste vlastníctva č. 3445 (ďalej ako bytový 
dom“) a to konkrétne 
 
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 9312/122319 do vlastníctva Ľubomír Čerhit 
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 9429/122319 do vlastníctva MUDr. Ing. Juraj Lukáč a MUDr. 
Katarína Lukáčová, 
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 11782/122319 do vlastníctva Mgr. Zoroslav Záhon a Katarína 
Jánosyová, 
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 10243/122319 do vlastníctva Mgr. Róbert Šurina, 
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2 z 11817//122319 do vlastníctva PhDr. Tatiana Blaškovičová, 
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2 z 11817/122319 do vlastníctva Mgr. Ľubica Blaškovičová, 
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 10000/122319 do vlastníctva Vojtech Ružička a Mária Ružičková, 
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 11854/122319 do vlastníctva Sorin Popescu a Viorica Ana Jurcau, 
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 11885/122319 do vlastníctva Mgr. Linda Surovková, 
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 2610/122319 do vlastníctva Ing. Peter Lauro 
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2 z 7313/122319 do vlastníctva Ing. Matúš Krahúnek, 
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2 z 7313/122319 do vlastníctva Ing. Lenka Krahúneková, 
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 6335/122319 do vlastníctva Dušan Chromanič a Silvia 
Chromaničová, 
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 8857/122319 do vlastníctva Ing. Jaromír Látal, 
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 10882/122319 do vlastníctva JUDr. Lýdia Kliská Uhrinová 
 

; za kúpnu cenu najmenej vo výške 730,- € (slovom „sedemsto tridsať euro“) a to každý kupujúci 

v pomere ku výške svojho spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach bytového 

domu 
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; za účelom vybudovania výťahu pri vchode do bytového domu ul. Trnavská Cesta 7 v Bratislave, 

súp. č. 10097 určenému na užívanie vlastníkom bytov a nebytových priestorov v uvedenom bytovom 

dome 

 

; za týchto podmienok 

 

1. Kúpna zmluva bude zo strany kupujúcich podpísaná v lehote najneskôr do 60 dní odo dňa 

schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve, pričom v kúpnej zmluve bude uvedený účel prevodu, 

t. j. podmienka resp. oprávnenie užívať pozemok výlučne na účel vybudovania výťahu. V prípade 

porušenia tejto podmienky je predávajúci oprávnený kedykoľvek voči akémukoľvek budúcemu 

vlastníkovi pozemku uplatňovať zmluvnú pokutu v sume určenej v čase uplatňovania zmluvnej 

pokuty na základe znaleckého posudku. V prípade, ak kúpna zmluva nebude zo strany všetkých 

kupujúcich (alebo splnomocneným zástupcom na uzavretie kúpnej zmluvy) v uvedenej lehote 

podpísaná, uznesenie stráca platnosť. 

 

2. Kupujúci sú povinní uhradiť dohodnutú výšku kúpnej ceny v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa 

uzavretia kúpnej zmluvy. 

 

3. V prípade ak nebude kúpna cena v určenej lehote uhradená v celosti, uznesenie ako aj kúpna 

zmluva strácajú platnosť. 

 

- s pripomienkami 

 

- bez pripomienok 
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D ô v o d o v á   s p r á v a  
 
Kupujúci ako vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na ul. Trnavská Cesta 7 

v Bratislave, súp. č. 10097, zapísanom na liste vlastníctva č. 3445 (ďalej ako „bytový dom“) 

v zastúpení správcovskej spoločnosti Novbyt s.r.o. požiadali o kúpu pozemku – parc. registra “C“ 

registra “C“ č. 11258/7 o výmere 4 m2 zastavanej plochy a nádvoria, ktorý vznikol na základe 

geometrického plánu č. 11/2020 úradne overenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor 

dňa 01.12.2020 pod č. 2463/2020 odčlenením časti od priľahlého pozemku – parc. registra „E“ č. 

11258/1 o výmere 1.829 m2 zastavané plochy a nádvoria zapísanom na liste vlastníctva číslo 5567, 

vedeného Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor pre okres: Bratislava III., obec: Bratislava 

– Mestská časť Nové Mesto, katastrálne územie: Nové Mesto (ďalej ako „pozemok“) v správe 

Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do svojho vlastníctva a to za účelom vybudovania výťahu pri 

vchode do bytového domu určenému na užívanie vlastníkom bytov a nebytových priestorov 

v uvedenom bytovom dome 

  

Pozemok je podľa protokolu č. 63/1991 zo dňa 30.09.1991 zverený do správy Mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto.  

 

V zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o majetku obcí“) môže mestská časť previesť pozemok tvoriaci priľahlú plochu 

stavby vo vlastníctve nadobúdateľov bez aplikácie ustanovení odsekov 1 až 7 § 9a zákona o majetku 

obcí. 

 

Podľa §14b ods. 4 zák. č. 182/1993 Z. z. v platnom znení o veciach neuvedených v ods. 1 až 3 § 14b 

je na prijatie rozhodnutia potrebná nadpolovičná väčšina hlasov vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov v dome zúčastnených na hlasovaní. 

 

Kúpna cena je určená na základe znaleckého posudku č. 455/2020 vo výške 730,- € (slovom 

„sedemstotridsať euro“).  

 

Materiál bol prerokovaný na zasadnutí miestnej rady dňa 23.03.2021, pričom z prítomných šiestich 

členov miestnej rady hlasovali všetci ZA. 

 

 

 

 


