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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RA ČA 

 
Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača 
dňa 03.10.2017 

 
 

Návrh 
 

na prevod pozemkov parc.č. 4741/2, 5 v k.ú. Rača na ulici Na pasekách v zmysle § 18a ods. 
1 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov a  pozemkov parc.č. 4741/6, 11-19, 22 a 23 v k.ú. Rača na ulici Na pasekách, 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
___________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

Predkladateľ:      Materiál obsahuje:   
 
Ing. Jana Pešková, v. r.     1. Návrh uznesenia MZ MČ 
prednostka           Bratislava-Rača 

2. Uznesenie MR MZ MČ   
    Bratislava-Rača 
3. Dôvodová správa 
4. Dokumentácia 
5. Stanoviská komisií 
  

         
Zodpovedný:  
 
Ing. Viliam Denko, v. r. 
vedúci oddelenia správy majetku,  
investičných činností a cestného hospodárstva 
 
 
 
Spracovateľ:  
 
Ing. Rudolf Sisák, v. r. 
referent správy majetku, nehnuteľnosti, katastra  
 
 
 
 

október 2017 
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1. Návrh uznesenia  
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava–Rača po prerokovaní materiálu 
 

s c h v a ľ u j e 
 

a) prevod pozemkov registra „C“ KN parc.č. 4741/2 vo výmere 329 m2 a parc.č. 4741/5 
vo výmere 329 m2 v prospech nasledovných žiadateľov a podielov: 
 

žiadateľ parc.č. podiel 
Emmanuel Paul Francois Riou a Lucia Riou, xxxxxxxxxxxxx 
Bratislava 

4741/2 a 5 11419/103289 

Ing. Radko Tiňo, PhD. a Mgr. Zuzana Tiňová, xxxxxxxxxxxx 
Bratislava 

4741/2 a 5 10594/103289 

Marián Bugri a Lenka Bugriová r. Fečová, xxxxxxxxxxxxxxx 
Bratislava 

4741/2 a 5 7005/103289 

Anna Gajdošová r. Lattová, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bratislava 4741/2 a 5 10073/103289 
JUDr. Marcela Varšová, PhD., xxxxxxxxxxxxxxxx Bratislava 4741/2 a 5 8423/103289 
Dušan Marguš a Gabriela Repková, xxxxxxxxxxxxxxxxxx Bratislava  4741/2 a 5 5808/103289 
Barbora Vašková, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bratislava 4741/2 a 5 5731/103289 
Tomáš Hurban, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bratislava 4741/2 a 5 8548/103289 
Ing. Ján Kubík a Ing.,Mária Kubíková, xxxxxxxxxxxxxxxx Bratislava 4741/5 10594/103289 
Martin Tomašovič a Lucia Tomašovič,xxxxxxxxxxxxxxxxBratislava 4741/5 11177/103289 

Boris Baranovič a Lucia Baranovičová, xxxxxxxxxxxxxxxxBratislava 4741/5 11522/103289 

 
za cenu 49,79 €/m2 v zmysle § 18a ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 1 vyhlášky Ministerstva 
financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, 
úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie 
pozemkov v znení neskorších predpisov za podmienok: 

- kúpna zmluva bude podpísaná do 31.01.2018, 
- kúpna cena bude uhradená do 30 dní od podpisu zmluvy 

V prípade, že kúpna zmluva nebude podpísaná do 31.01.2018, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
 
 

b) prevod podielov na pozemkoch a pozemky registra „C“ KN parc.č. 4741/6 vo výmere 
281 m2 a 4741/ 11-19, 22 a 23 13 m2 v prospech nasledovných žiadateľov a podielov: 

žiadateľ parc.č. podiel/výmera 
Emmanuel Paul Francois Riou a Lucia Riou, xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Bratislava 

4741/6 1/11 

4741/22 13 m2 
Ing. Radko Tiňo, PhD. a Mgr. Zuzana Tiňová, xxxxxxxxxxxxxx 
Bratislava 

4741/6 1/11 
4741/13 13 m2 

Marián Bugri a Lenka Bugriová r. Fečová, xxxxxxxxxxxxxxxx 
Bratislava 

4741/6 1/11 
4741/14 13 m2 

Anna Gajdošová r. Lattová, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxBratislava 4741/6 1/11 
4741/15 13 m2 
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JUDr. Marcela Varšová, PhD.,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bratislava 4741/6 1/11 
4741/11 13 m2 

Dušan Marguš a Gabriela Repková, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Bratislava  

4741/6 1/11 
4741/16 13 m2 

Barbora Vašková, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bratislava 4741/6 1/11 
4741/18 13 m2 

Tomáš Hurban, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bratislava 4741/6 1/11 
4741/19 13 m2 

Ing. Ján Kubík a Ing.,Mária Kubíková, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Bratislava 

4741/6 1/11 
4741/17 13 m2 

Martin Tomašovič a Lucia Tomašovič, xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Bratislava 

4741/6 1/11 
4741/12 13 m2 

Boris Baranovič a Lucia Baranovičová, xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Bratislava 

4741/6 1/11 
4741/23 13 m2 

 
za cenu 145,- €/m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a  z dôvodu vysporiadania 
vlastníckych vzťahov pozemkov bezprostredne susediacich s ich nehnuteľnosťami,  ktoré 
žiadatelia využívajú ako obslužnú komunikáciu a na parkovanie motorových vozidiel, za 
podmienok: 

- kúpna zmluva bude podpísaná do 31.01.2018, 
- kúpna cena bude uhradená do 30 dní od podpisu zmluvy 

V prípade, že kúpna zmluva nebude podpísaná do 31.01.2018, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
 
 

2. Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača 
 

Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 
 

 o d p o r ú č a 
 

MZ MČ Bratislava - Rača schváliť prevod podielov na pozemkoch a pozemky registra „C“ KN 
v prospech: 
žiadateľ parc.č. podiel 
Emmanuel Paul Francois Riou a Lucia Riou, xxxxxxxxxxxx 
Bratislava 

4741/2 a 5 11419/103289 
4741/6 1/11 

4741/22 1/1 
Ing. Radko Tiňo, PhD. a Mgr. Zuzana Tiňová, xxxxxxxxxxxxxxx 
Bratislava 

4741/2 a 5 10594/103289 
4741/6 1/11 

4741/13 1/1 
Marián Bugri a Lenka Bugriová r. Fečová, xxxxxxxxxxxxxxxx 
Bratislava 

4741/2 a 5 7005/103289 
4741/6 1/11 

4741/14 1/1 
Anna Gajdošová r. Lattová, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bratislava 4741/2 a 5 10073/103289 

4741/6 1/11 
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4741/15 1/1 
JUDr. Marcela Varšová, PhD., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Bratislava 

4741/2 a 5 8423/103289 
4741/6 1/11 

4741/11 1/1 
Dušan Marguš a Gabriela Repková, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Bratislava  

4741/2 a 5 5808/103289 
4741/6 1/11 

4741/16 1/1 
Barbora Vašková, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bratislava 4741/2 a 5 5731/103289 

4741/6 1/11 

4741/18 1/1 
Tomáš Hurban, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bratislava 4741/2 a 5 8548/103289 

4741/6 1/11 

4741/19 1/1 
Ing. Ján Kubík a Ing.,Mária Kubíková, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Bratislava 

4741/5 10594/103289 
4741/6 1/11 
4741/17 1/1 

Martin Tomašovič a Lucia Tomašovič, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Bratislava 

4741/5 11177/103289 

4741/6 1/11 
4741/12  

Boris Baranovič a Lucia Baranovičová, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Bratislava 

4741/5 11522/103289 

4741/6 1/11 
4741/23 1/1 

Pozemky parc.č. 4741/6, 11-19, 22 a 23 za cenu 145,- €/m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa 
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a pozemky parc.č. 4741/2, 5 za cenu 49,79 €/m2 v zmysle § 18a ods. 1 zákona č. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a § 15 
ods. 1 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, 
pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a 
náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov z dôvodu 
vysporiadania vlastníckych vzťahov za podmienok: 

- kúpna zmluva bude podpísaná do 31.01.2018, inak uznesenie stratí platnosť 
- pozemky parc.č. 4741/11-19, 22 a 23 budú odpredané výlučne s podielom na parc.č. 

4741/6 o veľkosti 1/11 
- ak niektorý so žiadateľov neprejaví záujem o prevod podielu na parc.č. 4741/6, tento 

podiel môže odkúpiť iný žiadateľ 
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3.  Dôvodová správa 
 
PREDMET:  
Prevod pozemkov registra „C“ KN parc.č. 4741/2, 5, 6, 11-19, 22 a 23 v k.ú. Rača. 
 
ŽIADATELIA:  
- Emmanuel Paul Francois Riou a Lucia Riou, xxxxxxxxxxxx Bratislava 
- Ing. Radko Tiňo, PhD. a Mgr. Zuzana Tiňová, xxxxxxxxxxxxx Bratislava 
- Marián Bugri a Lenka Bugriová r. Fečová, xxxxxxxxxxxxxxx Bratislava 
- Anna Gajdošová r. Lattová, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bratislava 
- JUDr. Marcela Varšová, PhD., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bratislava 
- Dušan Marguš a Gabriela Repková, xxxxxxxxxxxxxxxxxx Bratislava 
- Barbora Vašková, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bratislava 
- Tomáš Hurban, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bratislava 
- Ing. Ján Kubík a Ing.,Mária Kubíková, xxxxxxxxxxxxxxxxx Bratislava 
- Martin Tomašovič a Lucia Tomašovič, xxxxxxxxxxxxxxxxxx Bratislava 
- Boris Baranovič a Lucia Baranovičová, xxxxxxxxxxxxxxxx Bratislava 

 
 ( ďalej ako „žiadatelia“). 

 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV:  
k. ú.  parc. č.   LV č.   _____druh pozemku   _________  výmera 
Rača     4741/2             10465    zastavaná plocha a nádvorie          329 m2 
Rača     4741/5  3958    zastavaná plocha a nádvorie          268 m2 
Rača     4741/6              3958    zastavaná plocha a nádvorie          281 m2 
Rača     4741/11 3958    zastavaná plocha a nádvorie          13 m2 
Rača     4741/12 3958    zastavaná plocha a nádvorie          13 m2 
Rača     4741/13 3958    zastavaná plocha a nádvorie          13 m2 
Rača     4741/14 3958    zastavaná plocha a nádvorie          13 m2 
Rača     4741/15 3958    zastavaná plocha a nádvorie          13 m2 
Rača     4741/16 3958    zastavaná plocha a nádvorie          13 m2 
Rača     4741/17 3958    zastavaná plocha a nádvorie          13 m2 
Rača     4741/18 3958    zastavaná plocha a nádvorie          13 m2 
Rača     4741/19 3958    zastavaná plocha a nádvorie          13 m2 
Rača     4741/22 3958    zastavaná plocha a nádvorie          13 m2 
Rača     4741/23 3958    zastavaná plocha a nádvorie          13 m2 
 
ÚČEL PREDAJA: 

Vysporiadanie majetkoprávnych vzťahov k pozemku pod bytovým domom vrátane 
priľahlého pozemku, pozemkom pod parkovacími státiami a pozemku vo dvore v prospech 
vlastníkov bytov Na Pasekách 19. Žiadatelia sú vlastníkmi bytov a podielov na pozemkoch 
parc.č. 4741/2 a pozemky, ktoré predstavujú predmet prevodu sa nachádzajú v ich 
bezprostrednej blízkosti a žiadatelia ich využívajú ako obslužné pozemky. 
 
 
CENA ZA PREDAJ:  
- 49,79 €/m2 v zmysle § 18a ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových 

priestorov v znení neskorších predpisov za pozemky, parc. č. 4741/2 a 5. 
- 145,- €/m2 v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov za pozemky, parc. č. 4741/6, 11-19, 22 a 23. 
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SKUTKOVÝ STAV: 
Návrh predkladáme na základe žiadostí vlastníkov bytov v bytovom dome Na Pasekách 

19 o vysporiadanie vlastníckych vzťahov k podielom na zastavanom pozemku pod bytovým 
domom, priľahlom pozemku, pozemkov pod parkovacími miestami a susednom pozemku 
v uzatvorenom dvore. 

Predmetné pozemky sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a sú zverené do 
správy Mestskej časti Bratislava–Rača na základe protokolu č. 22/1992 o zverení obecného 
majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov zo dňa 28.02.1992. 

V rokoch 2008 – 2009 bola realizovaná nadstavba bytového domu, pri ktorej vzniklo 
sedem nových bytových jednotiek, parkovacie miesta a príjazdová komunikácia a k nim aj 
príslušný podiel na spoločných častiach a zariadeniach. Následne mal byť vyriešený aj prevod 
príslušných podielov na zastavanom, resp. priľahlom pozemku, ktorý bol spravený len 
v prípade bytov č. 2,3 a 4 v roku 2010 na základe uznesení miestneho zastupiteľstva MČ Rača.  

Nakoľko sa za bytovým domom nachádzajú pozemky parc.č. 4740 a 4741/2, boli 
z pozemku parc. č. 4741/6 odčlenené dva pozemky tak, aby bol zabezpečený bezproblémový 
prístup na tieto pozemky. 

Predmetom prevodu v zmysle zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov budú podiely na zastavanom pozemku parc.č. 
4741/2 o výmere 329 m2 a priľahlom pozemku parc.č. 4741/5 o výmere 268 m2 v závislosti 
od veľkosti príslušných podielov na spoločných častiach a zariadeniach bytov č. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 a 11. Cena za tieto pozemky je v zmysle § 18a ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 1 vyhlášky Ministerstva 
financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, 
úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie 
pozemkov v znení neskorších predpisov stanovená na 49,79 €/m2. 

Prevod pozemkov parc.č. 4741/6, 11-19, 22 a 23 bude v zmysle zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a cena bola stanovená znaleckým 
posudkom č. 187/2017 zo dňa 24.08.2017 vypracovaným Ing. Mgr. Janou Pecníkovou na 
144,55 €/m2. Na schôdzi vlastníkov bytov bol jednohlasne odsúhlasený záujem vlastníkov 
o odkúpenie podielov na zastavanom a priľahlom pozemku, parkovacích miest a pozemku vo 
dvore. 

Výnos pre MČ Rača vo výške 60% z predaja pozemkov parc.č. 4741/2 a 5 bude 
29.748,55 €  a z predaja pozemkov parc.č. 4741/6, 11-19, 22 a 23  pri cene 145 €/m2 bude výnos 
pre MČ Rača 37.236,- €.  

V prípade, že niektorý z vlastníkov bytov neprejaví záujem o odkúpenie podielu 1/11 na 
pozemku parc. č. 4741/6, tento môže byť odkúpený iným vlastníkom bytu v bytovom dome Na Pasekách 
19. 
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4.  Dokumentácia 
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Zastavaný pozemok a priľahlý pozemok 
 
Parkovacie státia 
 
Pozemok vo dvore 
 
Ostáva v správa MČ 
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5. Stanoviská stálych komisií     
     Materiál:    
Návrh na prevod pozemkov parc.č. 4741/2, 5 v k.ú. Rača na ulici Na pasekách v zmysle § 18a ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a  pozemkov parc.č. 4741/6, 11-19, 22 a 23 v k.ú. Rača na ulici Na pasekách, 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov                       
 

Komisia stanovisko zapracované A/N zdôvodnenie 

Komisia životného prostredia, 
výstavby, územného plánu a 
dopravy   

Komisia zo dňa 01.02.2017 súhlasí so zámerom odpredať podiely na 
pozemkoch parc.č. 4741/2, 4741/5, 4741/6 v k.ú. Rača v prospech vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov 
a odpredať pozemky pod parkovacími miestami na parc.č. 4741/9-19 v k.ú. 
Rača jednotlivým vlastníkom bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona 
SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za cenu 
stanovenú znaleckým posudkom. Je nevyhnutné zabezpečiť prístup k 
pozemkom parc.č. 4740, 4741/4 cez komunikáciu parc.č. 7222/12 obojsmerne 
v šírke v zmysle zákonnej normy a pre tento účel odčleniť potrebnú časť z 
pozemku parc.č. 4741/6. Následne sa pozemok predá vcelku. 
 

A 

 

Komisia finančná a majetková  

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača odpredať 
podiely na pozemkoch a pozemky registra „C“ KN za cenu 145,- €/m2 ako 
prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a za cenu 49,79 
€/m2 v zmysle § 18a ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 1 vyhlášky 
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, 
pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania 
pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších 
predpisov z dôvodu vysporiadania vlastníckych vzťahov. Odpredaj pozemkov 
pod parkovacími miestami bude podmienený odkúpením podielu 1/11 na 
pozemku parc. č. 4741/6. 

 
 
 

A 

 
Komisia školská, kultúrna, 
športová a pre podporu 
podnikania a vinohradníctva    

 

  
Komisia sociálna a bytová       

 


