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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 
 

Materiál na rokovanie Komisie finančnej a majetkovej Miestneho 

zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača, dňa 16.09.2020 

 

                                               

            Návrh 

na vysporiadanie podielu Hl. mesta SR Bratislavy v správe MČ, na pozemkoch parc. č. 

733, 734 a na stavbe so súpisným č. 6822, postavenej na pozemku parc. č. 733 na 

Detvianskej ul. č. 15, v k.ú. Rača, 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: 

Ing. Štefan Borovský 

vedúci Oddelenia správy majetku a investičných činností 

  

Spracovateľ: 

Mgr. Karol Janík 

referent správy majetku, nehnuteľností, kataster 

 

Dôvodová správa 

Tento návrh predkladáme na základe žiadosti o odpredaj spoluvlastníckeho podielu na 

nehnuteľnosti zo dňa 10.06.2020, podanou p. M. J., xxxx, xxxx, ako povereného zástupcu p. 

P. J., naposledy bytom xxxx, xxxx, , kontaktná adresa xxxx, xxxx a V. F., rod. J,., trvale 

bytom xxxx, xxxx, kontaktná adresa xxxx, xxxx.  

Predmetom žiadosti je odpredaj majetku (podiel na rodičovskom dome a priľahlom 

pozemku) ktorý bol menovaným znárodnený za komunistického režimu. Odpredaj žiadali 

uskutočniť za symbolickú cenu v prospech pôvodných vlastníkov, P. J. a V. Fj.  

Ide o spoluvlastnícky podiel o veľkosti 2/8 na rodinnom dome s dvorom na 

Detvianskej ul. č. 15, stavba súpisné č. 6822, postavená na pozemku  registra C KN parc. č. 

733, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 451 m
2
 spolu so záhradou na 

pozemku registra C KN parc. č. 734 o výmere 336 m
2
, všetky nehnuteľnosti zapísané na LV 

č. 518 pre k.ú. Rača, vedený Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor. 

Vlastníctvo tejto nehnuteľnosti je v podielovom spoluvlastníctve rozdelené medzi 

štyroch vlastníkov, ktorými sú: M. .J, JUDr. M. F., V. F. a Hlavné mesto SR Bratislava 

v správe MČ Bratislava-Rača na základe Protokolu č. 22/1992 o zverení majetku hlavného 

mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov do správy Mestskej 

časti Bratislava-Rača zo dňa 28.2.1992. 

 

Hlavné mesto SR Bratislava sa spoluvlastníkom predmetnej nehnuteľnosti stalo 

prostredníctvom znárodnenia za komunistického režimu vzhľadom na skutočnosť, že pôvodní 

spoluvlastníci nehnuteľnosti, V. F. a P. J. emigrovali v r. 1985, resp. 1986 z Československej 

socialistickej republiky. V súlade s vtedy platným právom pripadol ich spoluvlastnícky podiel 

štátu, ktorý bol následne prevedený na obec Bratislavu. Aktuálnym správcom tohto 

znárodneného spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 2/8 je mestská časť Bratislava-Rača. 
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Tento návrh na prevod bol prerokovaný Komisiou finančnou a majetkovou dňa 

27.08.2015, pričom komisia prijala nasledovné stanovisko: 

Komisia odporúča schváliť predaj podielu 2/8 na pozemkoch registra „C“ parc. č. 734, 

zastavané plochy  a nádvoria a parc. č. 733, záhrada k.ú. Rača (LV č. 518) a podielu 2/8 na 

stavbe so súp. č. 6822 umiestnenej na ppzemku registra „C“, parc. č. 733, k.ú. Rača (LV č. 

518) p. M. F., p. M. J., p. V. F., p. P. J. v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 

Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za cenu celkom za oba spoluvlastnícke 

podiely vo výške 500 EUR. 

V čase prerokovania tohto materiálu boli spoluvlastníci nehnuteľnosti p. M. F. 2/8, p. 

M. J. 2/8, p. V. F. 1/8, p. P. J. 1/8, Hlavné mesto SR Bratislava 2/8. 

 

Na ohodnotenie pozemkov parc. č. 733 a 734  bol vyhotovený znalecký posudok č. 

24/2015 zo dňa 25.03.2015 znalkyňou Ing. Mgr. Janou Pecníkovou, ktorým bola stanovená 

jednotková hodnota pozemkov parc. č. 733 a 734 vo výške 156,15 EUR/m
2
, t.j. všeobecná 

hodnota spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 2/8 na pozemkoch bez stavby, po zaokrúhlení 

výslednej hodnoty vo výške 30 700,- EUR. 

 

Členovia komisie jednomyseľne prijali uvedené stanovisko a odpredaj za symbolickú 

sumu v prospech žiadateľov schválili, nakoľko výlučne z dôvodu, že títo pôvodní 

spoluvlastníci zmeškali lehoty na prihlásenie svojho reštitučného nároku, im bola reštitúcia 

zamietnutá v plnom rozsahu. Zamietnutie reštitúcie bolo napadnuté na súde, pričom NS SR 

vo svojom rozhodnutí 7 Cdo 165/2011 potvrdil, že reštitúcia v predmetnom prípade nie je 

možná z dôvodu zmeškania lehôt na prihlásenie reštitučných nárokov. Napriek rozhodnutiu 

NS SR po celý čas vnímali tí spoluvlastníci, ktorým bol ich podiel odňatý (V. F.a P. J.) túto 

skutočnosť ako historickú krivdu, ktorú bolo potrebné odstrániť.  

 

 

 Žiadateľ p. P. J-, ako jeden z pôvodných vlastníkov tejto nehnuteľnosti, ktorý kvôli 

nespravodlivostiam v tomto štáte odišiel za slobodou a tým prišiel o tieto vlastnícke práva, 

náhle po podaní žiadosti dňa 22.06.2020 zomrel. Po tejto rodinnej udalosti žiadateľka p. V. F. 

pokračuje v žiadosti o navrátenie uvedenej časti tejto nehnuteľnosti. 

 

 

 Predmetný dom so záhradou predstavuje rodinné vlastníctvo, ktoré si rodičia 

žiadateľov sami nadobudli. Je to miesto, kde spolu so súrodencami vyrastali, neskôr s ich 

potomkami, a v ktorom majú spomienky na svojich rodičov. Rodičov už stratili, no nepatrí im 

ani to, čo im rodičia, ich predkovia vybudovali. Rovnako je to aj miesto, kde si budovali 

vzťah a tam vznikla ich láska k domovu, k Rači, kde majú svoje korene.  

 

Majetok, ktorý bol s vtedy platnými zákonmi zobraný a tieto zákony, ktoré poškodzovali 

ľudské práva, boli nástupom nového zriadenia – demokracie zrušené a odsúdené ako krivda.    

Potomkovia pôvodných vlastníkov – žiadatelia a ich súrodenci – ako ostatní žiadatelia však 

v dome žili a žijú doteraz. Skutočnosť, že ide o dom, ktorý patril ich rodine a časť rodiny 
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v dome žije doteraz, dokumentuje krivdu bývalého režimu. Podľa žiadateľky, ako aj rodiny 

by pri posudzovaní žiadosti v tomto prípade bolo možno dobré zobrať do úvahy citové väzby. 

 

 Dom je už starší a vyžaduje si investície vo forme rekonštrukcie na opravu poškodenej 

strechy aj opravu izolácie proti zemnej vlhkosti a zvislej izolácie na murive. Vzhľadom na 

tieto opravy, ktoré je potrebné vykonať, je potrebné uviesť, že Hl. mesto Bratislava ani 

mestská časť Bratislava-Rača si neuplatňovali nijakým spôsobom spoluvlastnícke práva 

(napr. neprejavili záujem o odpredaj nehnuteľnosti tretej osobe) ani spoluvlastnícke 

povinnosti (nepodieľala sa na opravách nehnuteľnosti ani bežnej údržbe), ktoré boli znášané 

výlučne ostatnými spoluvlastníkmi. Pri návrhu symbolickej predajnej ceny 500,- EUR sa 

vychádzalo predovšetkým zo stanoviska komisie finančnej a majetkovej zo dňa 27.08.2015 

ako aj po zohľadnení týchto skutočností. 

 

Výnos z predaja bude rozdelený v pomere 60% pre MČ Rača ako správcu pozemku 

a 40% pre Hlavné mesto SR Bratislava ako vlastníka. O predchádzajúci súhlas primátora 

Hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle článku 80 ods. 5 Štatútu hlavného mesta SR 

Bratislavy k odpredaju pozemku sme už požiadame po vyhotovení aktuálneho znaleckého 

posudku. 

 

V súvislosti s prerokovaním žiadosti je potrebné uviesť, že predseda komisie finančnej 

a majetkovej p Mgr. J. je synovec žiadateľky p. V. F., avšak pre možný konflikt záujmov sa 

na prerokovaní žiadosti nezúčastní a vedenie komisie prevezme podpredseda komisie. 

 

 

 Vzhľadom na vyššie uvedené, v zmysle žiadosti, predkladáme tento návrh na prevod 

spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 2/8 na predmetnej nehnuteľnosti v prospech žiadateľky 

p. V-.F. na prerokovanie. 

 

Stanovisko komisie: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača prevod pozemkov registra 

C KN parc. č. 733 o výmere 451 m
2
, a pozemku parc. č. 734 o výmere 336 m

2
, vrátane stavby 

súpisné č. 6822 postavenej na pozemku parc. č. 733, všetky zapísané na LV č. 518 v k.ú. Rača 

za cenu 500,- EUR, v prospech V. F., rod. J. bytom xxxx, xxxx, 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 z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania uvedenej nehnuteľnosti vo 

vzťahu k pôvodnej vlastníčke. 
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