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1.                                                         Návrh uznesenia  
 

 Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

      s c h v a ľ u j e 

 

predaj nebytového priestoru č. 2 a spoluvlastníckeho podielu 12407/465913 na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach v bytovom dome na Peknej ceste 9-11 v Bratislave do 

podielového spoluvlastníctva za celkovú cenu 35.000,-€ v prospech žiadateľov: 

PhDr. Rozália Čornaničová, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

PhDr. Tomáš Gurský, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa a manželka Ing. Eva Gurská, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, RNDr. Jozef Kadlečík a manželka Ing. Magdaléna Kadlečíková, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

Doc. Ing. Eva Kráľová, CSc., xxxxxxxxxxxxxxxxx, 

Pavol Synovec a manželka Erika Synovcová, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, v zmysle § 9a ods. 8 

písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za 

podmienok: 

- podiel vo výške 1/5 pre každého záujemcu (cena 7.000,- €/záujemca), 

- žiadateľmi už uhradená kúpna cena sa bude považovať za časť už uhradenej kúpnej 

ceny podľa kúpnej zmluvy uzavretej na základe tohto uznesenia,  

- kúpna zmluva bude uzatvorená do 30.11.2018.   

V prípade, že kúpna zmluva nebude podpísaná do 30.11.2018 toto uznesenie stratí platnosť. 
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2.   Dôvodová správa 

    
  Na základe novovzniknutej situácie predkladáme na rokovanie miestneho zastupiteľstva opätovne 

materiál, ktorý sa týka odpredaja nebytového priestoru na Peknej ceste 9-11 v Bratislave v zmysle § 9a 

ods. 8  písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

   Na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača dňa 03.04.2018 bol ako 

bod č. 10 prerokovaný materiál s rovnakým názvom https://zastupitelstvo.raca.sk/data/att/24483.pdf, ku 

ktorému bolo prijaté schvaľujúce uznesenie č. UZN 418/03/04/18/P s tým, že v prípade, že kúpna 

zmluva nebude podpísaná do 31.08.2018, toto uznesenie stratí platnosť.  

K realizácii podpisu kúpnej zmluvy k uvedenému dátumu nedošlo z dôvodu, že jedna z kupujúcich 

p. Ing. arch. Janka Čúrna pred samotným podpisom zmluvy od tohto zámeru odstúpila. Listom zo dňa 

10.08.2018 požiadala o vrátenie zaplatenej finančnej čiastky, ktorá bola uhradená v zmysle pôvodne 

podpísanej zmluvy. Na základe toho ju mestská časť kontaktovala telefonicky aj mailom a dňa 

17.8.2018 jej bola aj písomne zaslaná žiadosť o vyjadrenie sa k uzatvoreniu zmluvy. Túto písomnosť si 

kupujúca prevzala až dňa 04.09.2018 a následne 10.09.2018 sme obdržali jej písomné oznámenie 

o odstúpení od pôvodného zámeru kúpy. Medzitým prebehla osobná i mailová komunikácia 

s ostatnými účastníkmi kúpno-predajného vzťahu, ktorí prejavili záujem o odkúpenie podielu po p. 

Čúrnej. Dňa 12.09.2018 bola ostatnými kupujúcimi mailovou komunikáciou doručená žiadosť 

o prerozdelenie predmetu predaja na zvyšných päť kupujúcich rovnakým dielom, teda po 1/5 s tým, že 

žiadosť v papierovej forme bude následne (po podpise všetkými účastníkmi) doručená do podateľne 

miestneho úradu. V súčasnosti sa jedna z kupujúcich zdržuje v zahraničí, preto nie je možné zabezpečiť 

jej podpis na žiadosti. Z tohto dôvodu pristupujeme operatívne k novému návrhu na riešenie odpredaja 

predmetu kúpy a predkladáme materiál opätovne na prerokovanie a schválenie miestnemu 

zastupiteľstvu, nakoľko záujem o odkúpenie predmetného nebytového priestoru zo strany zvyšných 

kupujúcich naďalej trvá. 

Mestská časť zároveň požiadala primátora hl. mesta SR Bratislava o predchádzajúci súhlas  

k prevodu vlastníctva, keďže predchádzajúci súhlas z 19.02.2018 nie je možné použiť z dôvodu zmeny 

kupujúcich a výšky ich podielov. 

Predmet predaja:   

nebytový priestor č. 2 a spoluvlastnícky podiel 12407/465913 na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach v bytovom dome na Peknej ceste 9-11 v Bratislave   

Účastníci kúpno-predajného vzťahu: 

PhDr. Rozália Čornaničová, xxxxxxxxxxxxxxxxx, 

PhDr. Tomáš Gurský, xxxxxxxxxxxxxxxxxx a manželka Ing. Eva Gurská, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

RNDr. Jozef Kadlečík a manželka Ing. Magdaléna Kadlečíková,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa, 

Doc. Ing. Eva Kráľová, CSc., xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

Pavol Synovec a manželka Erika Synovcová,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Všetci účastníci podiel na kúpnej cene vo výške 1/6 majú uhradený. Novou zmluvou budú 

zaviazaní doplatiť kúpnu cenu do výšky podielu 1/5. Odstupujúcej účastníčke bude uhradená kúpna 

cena vrátená. 

https://zastupitelstvo.raca.sk/data/att/24483.pdf
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