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1.                                                                  Návrh uznesenia  
 

 
         Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 
 

s c h v a ľ u j e 
 
 

prevod nebytového priestoru č. 2 – 903 o výmere 15,96 m2 v bytovom dome na Karpatskom 
námestí 7, 8, 9, 10, 10A, súpisné číslo 7770, parc. č. 2875/42, podiel priestoru na spoločných 
častiach a zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 1596/491985, zapísanom na 
LV č. 4593, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, pre k.ú Rača v prospech 
Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 
Bratislava, za cenu 4.500,- €, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 16 ods.3 zákona č. 182/1993 Z. z. o 
vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov za týchto navrhovaných 
podmienok:  

- kúpna zmluva bude podpísaná do 28.02.2018, 
- kúpna cena bude uhradená do 30 dní od podpisu zmluvy 

V prípade, že kúpna zmluva nebude podpísaná do 28.02.2018, 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 nebytového priestoru č. 2 – 903 o výmere 15,96 m2 
v bytovom dome na Karpatskom námestí 7, 8, 9, 10, 10A, súpisné číslo 7770, parc. č. 2875/42, 
podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 
k pozemku 1596/491985, zapísanom na LV č. 4593, vedenom Okresným úradom Bratislava, 
katastrálny odbor, pre k.ú Rača v prospech Slovenská republika – Ministerstvo vnútra 
Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, za cenu 4.500,- €, v zmysle ustanovenia 
§ 9a ods. 8 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a § 16 ods.3 zákona č. 182/1993 Z. z o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov za týchto navrhovaných podmienok:  

- kúpna zmluva bude podpísaná do 28.02.2018, 
- kúpna cena bude uhradená do 30 dní od podpisu zmluvy 

V prípade, že kúpna zmluva nebude podpísaná do 28.02.2018, toto uznesenie stratí platnosť. 
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3.  Dôvodová správa 
 
PREDMET:  
Prevod nebytového priestoru (garáže) č. 2 – 903, evidenčné č. 2474 v suteréne bytového domu 
na Karpatskom námestí 7, 8, 9, 10, 10A, so súpisným č. 7770, parc. č. 2875/42, zapísanom na 
LV č. 4593, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, pre k.ú Rača. Podiel 
priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k 
pozemku je o veľkosti 1596/491985.  
 
ŽIADATE Ľ:  
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava. 
 
ŠPECIFIKÁCIA NEHNUTE ĽNÉHO MAJETKU:  
K. ú.         parc. č.           LV č.          podiel na spol. častiach a zariadeniach domu a pozemku                                                                                       
Rača          2875/42          4593           1596/491985                  

 
ÚČEL PREDAJA: 
Garážovanie motorového vozidla. 
Nebytový priestor v nájme žiadateľa od r. 2007. 
 
CENA ZA PREDAJ:  
4.500,- €.  
 
SKUTKOVÝ STAV: 

Návrh predkladáme na základe súhlasu Ministerstva vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 
Bratislava, zast. Ing. Michaelou Boďovou, riaditeľkou odboru správy nehnuteľného majetku 
a investičnej výstavby, sekcie hnuteľného a nehnuteľného majetku MV SR s odkúpením 
nebytového priestoru (garáže) do vlastníctva Slovenskej republiky, zo dňa 26.10.2017. 
Nakoľko je tento nebytový priestor posledný neodpredaný nebytový priestor v tomto dome, 
oslovili sme Ministerstvo vnútra, ako nájomcu, listom s ponukou na odkúpenie. V odpovedi zo 
dňa 25.07.2017 uviedli, že s odkúpením garáže prejavia súhlas až po určení znaleckej ceny. 
Túto požadovanú informáciu sme listom zo dňa 06.09.2017 Ministerstvu oznámili.  

MV SR má garáž v nájme na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov 
č.27/2017/SMI zo dňa 12.06.2017 za účelom garážovania motorových vozidiel v súvislosti 
s plnením služobných úloh MV SR. Prenájom schválilo Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-
Rača na svojom zasadnutí konanom dňa 11.04.2017 uznesením č. UZN 285/11/04/17/P,  ako 
prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu pokračovania nájomného vzťahu od r. 
2007 za účelom plnenia služobných povinností ministerstva vnútra. Mesačné nájomné je vo 
výške 50,- €, t.j. 600,- €/rok, zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. 

Predmetná garáž č. 2 - 903, evidenčné číslo 2474 vo výmere 15,96 m2, s podielom na 
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckemu podielu k pozemku 
1596/491985, sa nachádza pod terasou bytového domu Karpatské námestie č. 7, 8, 9, 10, 10A, 
súpisné číslo 7770, časť parcely č. 2875/42, zapísanom na Liste vlastníctva č. 4593, vedenom 
Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, pre k.ú Rača.  
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Vlastníkom nebytového priestoru je Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a na 
základe zverovacieho protokolu č. 22/1992 zo dňa 28.02.1992 je zverený do správy mestskej 
časti Bratislava-Rača. Znaleckým posudkom č. 188/2017 zo dňa 24.08.2017 vypracovanom 
Ing. Mgr. Janou Pecníkovou, bola stanovená hodnota nebytového priestoru č. 2 – 903  so 
spoluvlastníckym podielom na pozemku na celkovo 4352,54,- €. Výnos z predaja bude 
rozdelený v pomere 60% pre MČ Rača ako správcu nebytového priestoru a 40% pre HM SR 
ako vlastníka. V prípade, že sa zrealizuje prevod za cenu 4.500,- €, bude výnos 2.700,- € pre 
MČ BA-Rača a 1.800,- € pre HM SR.  

Nebytový priestor vrátane podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku v podiele 1596/491985 je možné odpredať 
žiadateľovi v zmysle ustanovenia § 16 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a 
nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, ktorý znie: Nájomca nebytového 
priestoru, vlastníci a nájomcovia bytov v dome majú právo na prednostný prevod nebytového 
priestoru do vlastníctva v tomto poradí; iným ako nájomcom nebytových priestorov, vlastníkom 
bytov a nájomcom bytov v dome možno nebytový priestor previesť do vlastníctva len so 
súhlasom spoločenstva; ak spoločenstvo nevznikne, vyžaduje sa predchádzajúci súhlas 
nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov a nájomcov bytov v 
dome. Pri hlasovaní má za každý byt v dome vlastník a nájomca bytu jeden hlas a za každý 
nebytový priestor v dome vlastník nebytového priestoru jeden hlas. Zmluva o prevode 
vlastníctva nebytového priestoru v dome, ktorou bolo porušené právo prednostného prevodu 
nebytového priestoru v dome na nájomcu nebytového priestoru, na vlastníka bytu alebo 
nájomcu bytu alebo nebol daný predchádzajúci súhlas, je neplatná. 
A s prihliadnutím na § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov za cenu stanovenú znaleckým posudkom, nakoľko žiadateľ je nájomcom 
nebytového priestoru a ako taký má právo na prednostný prevod nebytového priestoru do 
vlastníctva. 

Nájomca má k dnešnému dňu vysporiadané všetky finančné záväzky voči 
prenajímateľovi. V kúpnej zmluve bude ustanovenie o ukončení nájomnej zmluvy dňom 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva. 
K prevodu bol udelený predchádzajúci súhlas primátora Hlavného mesta SR Bratislavy č.j 
MAGS-SSN-52955/17-398245 zo dňa 04.10.2017 s platnosťou na uzatvorenie zmluvy do 
30.04.2018.  
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4. Dokumentácia
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5. Stanoviská stálych komisií     
Materiál:    
Návrh na odpredaj nebytového priestoru – garáže na Karpatskom námestí 7, 8, 9, 10, 10A, parc. č. 2875/42 doterajšiemu nájomcovi 
v zmysle § 16 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov v súlade s § 9a 
ods. 8 písm. a) 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 finančná a majetková  

Komisia odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť 
prevod nebytového priestoru č. 2 – 903 v bytovom dome na 
Karpatskom námestí 7, 8, 9, 10, 10A, súpisné číslo 7770, 
parc. č. 2875/42, zapísanom na LV č. 4593, vedenom 
Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, pre k.ú 
Rača v prospech Slovenská republika – Ministerstvo vnútra 
Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, za 
cenu 4.500,- €, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. a) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a § 16 ods.3 zákona č. 182/1993 Z. 
z o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov. 

 
A 

 

 

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

  

 

Komisia sociálna a bytová    
 
 
 

 
  

 


