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Návrh uznesenia 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

o d p o r ú č a 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 
s c h v á l i ť  : 
 
Alternatívu A) 

 
kúpu pozemkov parcely registra „C“ parc. č. 1002/5 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 
269 m2 za cenu 64 355,56 EUR a parc. č.  1002/8 – ostatná plocha vo výmere 52 m2 za cenu 
12 440,48 EUR, oba po zaokrúhlení v sume 77 000,- EUR, v k.ú. Dúbravka zapísané na LV 
č. 1893, spolu vo výmere 321 m2 v prospech mestskej časti Bratislava-Dúbravka od vlastníka 
pozemkov pani Soni Duchoňovej.  
 

alebo 
Alternatívu B) 

 
kúpu pozemkov parcely registra „C“ parc. č. 998/3 – ostatná plocha vo výmere 110 m2, 
parc. č. 1002/5 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 269 m2, parc. č. 1002/6 – zastavaná 
plocha a nádvorie vo výmere 35 m2, 1002/7 – ostatná plocha vo výmere 228 m2 a parc. č. 1002/8 
– ostatná plocha vo výmere 52 m2, k.ú. Dúbravka zapísané na LV č. 1893, spolu v celkovej 
výmere 694 m2 za cenu 145 900,00 EUR v prospech mestskej časti Bratislava-Dúbravka od 
vlastníka pozemkov pani Soni Duchoňovej.  
 
Dôvodová správa 
 

Listom zo dňa 5.10.2020 ponúkla p. Soňa Duchoňová (ďalej len „predávajúca“) mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka na predaj pozemky v k. ú. Dúbravka zapísané na LV č. 1893. Ide 
o nasledovné pozemky:  
- parc. č. 998/3 – ostatná plocha vo výmere 110 m2  

(prevažná časť pozemku je pod verejnou uličnou komunikáciou ulice Oskorušova), 
 

- parc. č. 1002/5 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 269 m2  
(na pozemku sa nachádza administratívna budova vo vlastníctve MČ Bratislava-
Dúbravka), 
 

- parc. č. 1002/6 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 35 m2
,  

(na pozemku je postavená „čierna stavba“) 
 

- parc. č. 1002/7 – ostatná plocha vo výmere 228 m2 
- parc. č. 1002/8 – ostatná plocha vo výmere 52 m2 

 
Vyššie uvedené pozemky sú vo výlučnom vlastníctve p. Soni Duchoňovej, ktorá ich 

nadobudla titulom dedičstva na základe uznesenia o dedičstve zn. Dnot 41/2020 zo dňa 
06.08.2020. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 06.08.2020 a vykonateľnosť dňa 



3 
 

09.08.2020. 

 Mestská časť Bratislava-Dúbravka má vo vlastníctve nehnuteľnosť - budovu 
so súpisným číslom 2243 (Žatevná 4, Bratislava) postavenú na pozemkoch parc. č. 1002/5 
(vo vlastníctve predávajúcej) a 1002/4 (nezaložený v KN). Kanalizácia z budovy Žatevná 4 je 
vedená cez pozemok parc. č. 1002/7 a 998/3 (oba vo vlastníctve predávajúcej), kde je napojená 
na mestský vodovod. Vo vlastníctve predávajúcej sú taktiež priľahlé pozemky parc. č. 1002/6 
na ktorej je postavený prístrešok bez stavebného povolenia (čierna stavba) a parc. 
č. 1002/8. 

Mestská časť užívala pozemky parc. č. 1002/5 a 1002/8 na základe nájomnej zmluvy 
č. 370/2011 zo dňa 09.12.2011 uzatvorenej s predchádzajúcimi majiteľmi pozemkov (Štefan 
Duchoň a Soňa Duchoňová). Tí vypovedali nájomnú zmluvu listom zo dňa 30.09.2019. 
Výpovedná doba uplynula 31.12.2019.  

 
Následne bola mestskej časti ponúknutá možnosť odkúpenia vyššie uvedených 

pozemkov (parc. č. 1002/5,1002/6, 1002/7, 1002/8 a 998/3). Spolu s ponukou predložili 
majitelia znalecký posudok číslo 2/2018 zo dňa 9. januára 2018, ktorý vypracoval súdny znalec 
Ing. Vladimír Uhrín, a podľa tohto znaleckého posudku je všeobecná hodnota pozemku: 

• parc. č. 1002/5 je v celkovej výške 56 635,26 EUR 
• parc. č. 1002/6 je v celkovej výške  4 503,10 EUR 
• parc. č. 1002/7 je v celkovej výške 48 003,12 EUR 
• parc. č. 1002/8 je v celkovej výške 10 948,08 EUR 
• parc. č. 998/3 je v celkovej výške 18 012,50 EUR. 

Celková všeobecná hodnota majetku je 142 799,79 EUR. 

Mestská časť si následne dala vyhotoviť znalecký posudok č. 59/2018 zo dňa 
18.05.2018, vypracovaný znalcom Ing. Jurajom Nagyom výlučne na pozemok, ktorý 
sa nachádza pod budovou miestneho úradu  (parc. č. 1002/5) a na pozemky s ním susediace 
(parc. č. 1002/8 a parc. č. 1002/6 – na tomto pozemku sa nachádza vybudovaný prístrešok, 
ktorý bol postavený bez vydania stavebného povolenia), t. z. na pozemky o ktorých odkup mala 
mestská časť reálny záujem. 

 
Všeobecná hodnota pozemkov v zmysle uvedeného ZP je nasledovná: 

  
pozemok parc. č. 1002/5 vo výmere 269 m2 v celkovej výške 54 819,82 EUR,  
pozemok parc. č. 1002/6 vo výmere 35 m2 v celkovej výške 7 132,30 EUR a 
pozemok parc. č. 1002/8 vo výmere 52 m2 v celkovej výške 10 596,56 EUR. 
 
 Dňa 5.10.2020 bola miestnemu úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka doručená 
žiadosť predávajúcej o úhradu nájomného za užívanie pozemkov pod miestnym úradom 
na Žatevnej 4 (parc. č. 1002/5 a 1002/8), spolu s ponukou na ich odkúpenie. Zároveň bol 
predložený znalecký posudok Stavebnej fakulty STU č. 40/2020 zo dňa 04.03.2020 na určenie 
výšky nájomného. Výška bežného nájomného bola znaleckým posudkom stanovená za obe 
parcely vo výške 4 646,48 EUR za rok (t.z. 387,21 EUR mesačne).  
 

Predávajúca ponúkla mestskej časti Bratislava-Dúbravka odpredaj pozemkov (parc. 
č. 1002/5,6,7,8 a parc. č. 998/3) v jej osobnom vlastníctve za sumu uvedenú v stĺpci 
porovnávacej tabuľky: „Cenová ponuka predávajúcej“. Uvedené sumy prevyšujú ceny 
pozemkov stanovené predchádzajúcimi znaleckými posudkami. 
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POROVNÁVACIA TABUĽKA 
 

Parcelné 
číslo 

Všeobecná hodnota 
pozemku podľa ZP č. 
2/2018 (Ing. Vladimír 
Uhrín) 

Všeobecná hodnota 
pozemku podľa ZP č. 
59/2018 (Ing. Juraj 
Nagy) 

Cenová ponuka 
predávajúcej 

1002/5           56 635,26 EUR 54 819,82 EUR 64 355,56 EUR 

1002/6             4 503,10 EUR  7 132,50 EUR  8 400,00 EUR 

1002/7           48 003,12 EUR  55 000,00 EUR 

1002/8           10 948,08 EUR 10 596,56 EUR 12 440,48 EUR 

998/3           18 012,50 EUR    5 500,00 EUR 

 
Pozemok parc. č. 1002/5 a parc. č. 1002/8 ponúka predávajúca po zaokrúhlení spolu za cenu 
77 000,- EUR. 
 

Podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri 
majtkovoprávnom usporiadaní pozemkov po stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce 
a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „Ak nemá vlastník stavby ku 
dňu účinnosti tohto zákona (01.03.2009) k pozemku pod stavbou zmluvne dohodnuté iné právo, 
vzniká vo verejnom záujme k pozemku pod stavbou užívané vlastníkom stavby dňom účinnosti 
tohto zákona v prospech vlastníka stavby právo zodpovedajúce vecnému bremenu, ktorého 
obsahom je držba a užívanie pozemku pod stavbou, vrátane práva uskutočniť stavbu alebo 
zmenu stavby, ak ide o stavbu povolenú podľa platných právnych predpisov, ktorá prešla 
z vlastníctva štátu na obec alebo vyšší územný celok.  
 

V súlade s vyššie citovaným, vzniklo ku dňu 01.03.2009 vecné bremeno (v prospech 
Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy), obsahom ktorého je právo držby a užívania 
pozemku pod stavbou ako aj priľahlých pozemkov vo vlastníctve žiadateľky. 
 

Napriek tomu, že v súčasnosti mestská časť Bratislava-Dúbravka nemá so žiadateľkou 
k predmetným pozemkom uzatvorenú nájomnú (ani inú) zmluvu,  poukazuje na účet žiadateľky 
platby vo výške 722,25 EUR/štvrťročne (t.z. 240,75 EUR/mesiac). Štvrťročná platba 
za mesiace júl, august, september sa vrátila na účet mestskej časti (účet, na ktorý bola platba 
zasielaná bol zablokovaný z dôvodu prebiehajúceho dedičského konania). 
  

Stanovisko komisie legislatívnoprávnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom: 
 
Komisia legislatívno-právna, mandátová a hospodárenia s majetkom odporúča Miestnemu 
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 
s c h v á l i ť  
kúpu pozemkov parcela č. 1002/5 za cenu 64.355,56 EUR a parcelu č. 1002/8 za cenu 
12.440,48 EUR od predávajúcej Soňa Duchoňová. 
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Hlasovanie  
Prítomní: 6 za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 
  
 
Stanovisko ekonomickej komisie: 
 
Ekonomická komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 
s c h v á l i ť   
kúpu pozemkov parcela č. 1002/5 za cenu 64.355,56 EUR a parcelu č. 1002/8 za cenu 
12.440,48 EUR od predávajúcej Soní Duchoňovej. 
 
Hlasovanie 
Prítomní:     8     za: 8       proti: 0       zdržal sa:       0 
 



Výpověď nájomnej zmluvy na pozemok

Prenajímatel':

Štefan Duchen, Čiernohorská 12, 841 02 Bratislava, nar. 0
Soňa Duchoňová, Čiernohorská 12, 841 02 Bratislava, nar

r^'t/

Nájomca:

Meststká část' Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2, 844 02 Bratislava
(ďalej len ,,nájomca")

Míesiny úracT

Otonc 3 O -09- 2019
iA4&,

Oto riawii^/^^^o ^
'rilohy/lloy: ^"I^ybavule:

Výpověď nájomnej zmluvy a nájmu pozemku

Na základe nájomnej zmluvy zo dna 09.12.2011 máte od nás prenajatý:
pozemek p.č. 1002/5 zastavené plochy a nádvoria vo výměre 269m2

• pozemok p.č. 1002/8 ostatně plochy o výměre 52m2 t.j. spolu 321 m2 vedené na LV č.
1893 k.ú. Dúbravka.

Na prenajímanom pozemku p.č. 1002/5 je situovaná stavba s.č. 2243, vedená na LV 6. 3485 k.ú.
Dúbravka vo vlastníctve nájomcu Městské] časti Bratislava-Dúbravka.
Podl'a článku 2, bodu b, zmluva končí výpoveďou prenajimatel'a s trojmesaénou výpovědnou lehotou,
pričom výpovědná lehota sa bude počítat' od prvého dna mesiaca nasledujúceho po doručení
výpovede druhej zmluvnej straně, t.j. od 01/10/2019 do 31/12/2019.

V Bratislavě, dna 30/09/2019

Prenajímatel':



Sop\a-QuehQfíová; Ciernohorská 12, 841 Ol, Bratislava
Mie;st(iiy úrstí |

Mertaké east Brati8lava-Dúbr;5yt:;<:

Mtn: - 5 -10- ,2020
//^^ ^

^^^^^w^i^j^^\
áA

T z:
~/ /
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Městská část' Bratislava - Dúbravka
RNDr. Martin Zaťovič - starosta
Žatevná 2
84402 Bratislava

v Bratislavě dna 5.10.2020

VĚC: Žiadosť o úhradu za užívanie pozemku pod miestnym úradom na Žatevnej 4 a ponuka na
odkúpenie pozemkov

Vážený pán starosta,

touto cestou Vás žiadam o úhradu za užívanie pozemkov parcely reg. C KN s pare. č. 1002/5 a 1002/8,
kat. územie Dúbravka, evidované Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor na LV č. 1893, tieto
pozemky užívá výlučné Městská časť Bratislava - Dúbravka, kedze ležia pod miestnym úradom na
Žatevnej 4 v Bratislavě, resp. pare. č. 1002/8 představuje přístup z k bočnému vstupu (vrátane
schodiska) do miestneho úřadu. Za užívanie týchto pozemkov městská časť v minulosti platila
nájomné vzmysle uzatvorenej nájomnej zmluvy medzi městskou častou a mnou a mojim už
nebohým manželom. Táto nájomná zmluva bola vypovedaná a ukončená k 31.12.2019. Po skončení
dedičského konania po mojom nebohom manželovi som nadobudla předmětné pozemky do mójho
výlučného vlastníctva, z toho dovedu Vás žiadam doplatit' od 1.1.2020 doposial' úhradu za užívanie
předmětných nehnutelnostf bez právneho titulu. Výška běžného nájomného bola znaleckým
posudkom Stavebnej fakulty STU č. 40/2020, ktorým disponujete stanovená za obe parcely vo výške
4.646,48€ ročně (387,21€ mesačne).

Úhrady prosím realizujte na mój bankový účet č:

Zároveň Vám ponukám aj možnost' odkúpenia předmětných pozemkov, ako aj pozemkov (všetko
parcely reg. C KN vedené na LV č. 1893, kat. už. Dúbravka) okolo budovy miestneho úřadu na
Zatevnej 4 v Bratislavě za následovně ceny:
- parc. č. 1002/5, o výměre 269m2 - pod budovou miestneho úřadu a pare. č. 1002/8, o výměre 52m2
- vedla budovy miestneho úřadu - bočný vstup do budovy so schodiskom obe spolu za cenu 77.000,-
€;
- parc. č. 1002/6, o výměre 35m2 - vedla budovy miestneho úřadu - od úradnej tabule, prestrešený
pozemok za cenu 8.400,-€;
- parc. č. 1002/7, o výměre 228m2 - za miestnym úradom - strana, kde prebieha výstavba za cenu
55.000,-€;
- parc. č. 998/3, o výměre 110m2 - zo strany Oskorušovej ulice - pod chodníkom a cestou za cenu
5.500,-€.

Za Vášu odpověď vepřed ďakujem a zastávám s pozdravom.

S7~
^5
Hf



ť Toto užnesenie nadobudlo
O 6,AUG. 2020

pravt>pl<itnusť........................••••••••••••_•
O 9. AUG. 2020

vykucn(efno'>t .................•••••••••"•••

O 6. AUG 2020
V Bratislavě .............................•••••••• ^

^Q 690/331/2020-
Dnot 41/2020

ICS:1420201656
K:OSBA4:2020:1420201656. l

Uznesenie

Okresný sud Bratislava IV. prostredníctvom notárky JUDr. Marie Šimkovej. poverenej
Okresným súdom Bratislava IV ťunkciou súdneho komisara, v dedičskej věci po ponicitel'ovi:
Stefan Duchoň, řáděný Duchoň.  naposledy
bytom Čiernohorská 2260/12. Bratislava - Dúbravka, klorý zomrel 26.04.2020. ktorej
účastníkmi sú: 1./ Soňa Uuchoňová, rodená Trajtelová. narodcná 1 . rodné číslo

. bytom Ciernohorská 2260/12. itel'a, 2./
Štefan Duchoň. rodenv Duchoň, narodený . bytom
Istrijská 6079/18. Bratislava - Devinska Nová Ves. syn porucitel'a, 3./ Petra Koczmanová,
ředěná Duchoňová. narodená . bytom Tupolevova
1005/18. Bratislava - Petržalka, dcera pprucitel'a, takto

•í

rc/.h od o l :

I. Určuje:

l. vseobecnú hodnotu majetku poručitďa: . ktorý pozostáva:

Nehnutel'nosti v okresť Bratislava I, obce BA-m.č. STARÉ MĚSTO, katastrálně úycmie
Staře Městu, zapísané na L V č. 5885, pod B 58 v podiclc 1/2:

pnestor č. 12. pri/.emie, vchod: Mýtná 19. v bytovom dome súpisné cisto 28S5 a 2959,
postavený na parcele číslo 7942/1 a 7942/2.
podiel pricstoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na
príslušenstve vo vel'kosti 583/1 OOOO.
spoluvlastnicky pocliel na pozcmkoch PARCELY registra ,.C" evidované na
katastrálnej mapě: parcelně číslo 7942/1. o výměre 400 m2. zastávaná plocha
a iiádvorie. parcelně číslo 7942/2. o vvmere 390 m2, zastávaná plocha a nádvorie.

v hodnotě ku dnu smrti poi-tičiteFa vo vvškť ,- Kur

Nehnutel'nosti v okrcsť Bnitislava IV, obce BA-m.č. DÚBRAVKA, katastrálně územie
Dúhravka, xapísané na LV č. 1785, pod B l v podicle 1/2:

stavba, popis stavby: Ciernohorská 12. drtili stavby: rodinný dóm. súpisné číslo 2260,
ktora je postavena iia parcele číslo 349.

pozemky PARCELY registra "C" evidovanc na katastrálncj mapě:
parcelně číslo 349. o výměre 165 m2, zastávaná plocha a nádvorie,
parcelnó číslo 350. o výměre 212 m2, zastávaná plocha a nádvorie.
parcelně čislo 401/2. o výměre 28 m2. /astavaná plocha a nádvorie,

v hodnotě ku dnu smrti poručitefa vo výške 0,- Rur
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Nchnutel'nosti v okrese Bratislava IV, obec BA-m.č. DDBRAVKA, katastrální' ú/cniic
Dúbravka, xapísané na LV c. 1893, pod B l v pudiele 1/2:
po/cmky PARC'ELY registra "C'" evidované na katastrálnej mapě:

parcelně číslo 998/3. o výměre l 10 m2. ostatná plocha.
parcelně číslo 1002/5. o výměre 269 m2. zastávaná plocha a nádvorie,
parcelně číslo 1002/6. o výměre 35 m2. zastávaná plocha a nádvorie,
parcelně číslo 1002/7. o výměre 228 m2. ostatná plocha.
parcclné číslo 1002/8. o vvmere 52 m2. ostatná plocha.

v hodnotě ku dnu smrti ponicitel'a vo výškc - Eur

Zostatok na nexi účte číslo 1BAN: , vedenom vo
Všeobecncj úverovej banko, a.s.. so islava. IČO: 31
320155, zapísanej v Ohchodnom reyistri Okr o sudu lirati.slava I, oddiel: Sa. vložka
číslo: 341/B, vo výške ku dnu smrti poručitďa  Kur;

Zostatok na osobnom úíte číslo 1BAN: . vedenom v
Pošlovej banke. a.s.. so sídlom Dvořákov  313 40 890,
zapisanej v Obchudnom Okresného sudu Bratislava I. odd. Sa. ví. č. 501/B. vo výške
ku dnu smrti poručiteťa  Eur;

PŘÍVĚS NÁKLADNÝ PONťRATZ. BA973YF. rok v oby 2001.
U5GV1305611008S85. v hodnotě ku dnu smrti porucitela vo výške ,- Eur;

VIN:

NAKI.ADNÉ VOZIDLO VOl.KSWAGEN TRANSPORTÉR. 1)1 4060D. rok v oby
2010, VIN: WVIZZZ711Z1ÍI1()28401. v hodnotě ku dnu smrti poručiteFa vo vvškc 4 O,-
Kur;

NÁKLADNĚ VOZIDLO FORD TRANSIT, BLt)55RL. rok v y 2008, VIN:
WFOXXXTTFX8A60334. v hodnotě ku dnu smrti poručittíla vo wškc ,- Eur;

Živnost' poručiteťa. obchodné měno Štefan Duchoň, IČO: 34 299 572, Čiernohurská
2260/12, 841 Ol tíratislava-Dúbravka. v nevyčíslenej hodnotě:

2. vvsku dlhov poručitďa:  ktorc po/ostávajú:

Náklady spojené s pohrebom poručitďa hradenó manželkou poručitďa menom Soňou
Duchoňovou

3. cistu hodnotu dedičstva: 2 Eur.

II. Schv a I'uj e dohodu dcdičov o vyporiatlaní dcdičstva, podl'a ktorej:

NchnuteFnosti v okrese Bratislava I, obec BA-m.č. STARÉ MĚSTO, k.ita.strálnc úxemic
Staré Město, zapísané na LV c. 5885, pod B 58 v podiele 1/2:

priestorč. 12. pri/.emie, vchod: Mýtná 19, v bytovom dome súpisné číslo 2885 a 2959.
postavený na parcele číslo 7942/1 a 7942/2.
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podiel priestoru na spolocných častiach a spoločných /.ariadcniach domu a na
prislušenstve vo vel'kosti 583/10000.
spoluvlastnicky podiel na pozemkách PARCELY registra „C" evidované na
katastrálnej mapě: parcelné číslo 7942/1. o výměre 400 m2, y.astavaná plocha
a nádvorie. parcelně číslo 7942/2. o výměre 390 m2. zastávaná plocha ;i nátlvorie.

Nchnutcl'nosti v okrese Bratislava IV, obec BA-m.c. UUBRAVKA, katastrálně ú/ťmie
Dúbravka, zapísané na L V č. 1785, pod B l v podicle 1/2:

stavba, popis stavby: Čiemohorská 12, druh stavby: rodinný dóm. súpisné číslo 2260.
která je postavená na parcele číslo 349.

p()7A>mky PARCELY registra "C" evidované na katastralncj mapě:
parcelnó číslo 349. o výměre 165 m2. 7^istavaná plocha a nádvorie,
parcelně číslo 350, o výměre 212 m2, zastávaná plocha a nádvorie,
parcelnč číslo 401/2, o výměre 28 m2. zastávaná plocha a nádvorie.

Nchnutďnosti v okrese Bratislava IV, obce BA-m.č. DLJBRAVKA, katastrálnc územie
Dúhravka, xapísané na IA' č. 1S93, pod li l v podiclť 1/2:
pozemky PARCELY registra "C" evidované na katastrálncj mapě:

parcelně číslo 998/3, o výměre 110 m2, ostatna plocha,
parcelně číslo 1002/5. o výměre 269 m2. zastávaná plocha a nadvorie,
parcelně číslo 1002/6, o výměre 35 m2. zastávaná plocha a nádvorie.
parcelné číslo 1002/7, o výměre 228 m2. ostatná plocha.
parcelně číslo 1002/8, o výměre 52 m2. oslatna plocha,

Zostatok na ňexi účte číslo IBAN:  vedenom vo
Všeobecnej úverovej bankc. a.s.. so sídlom Mlýnské nivy l. 829 90 Bratislava, IČO: 31
320 155. zapísancj v Obchodnom registri Okresncho sudu [iralislava I. oddiel: Sa. vložka
číslo: 341/B. vo výške ku dnu smrti porucitel'a  Eur s príslusenstvom;

Zostatok na osobnom účte číslo IBAN: . vedenom v
Poštovej banke. a.s.. so sídlom Dvořákovo nábrežie 4. 811 02 Bratislava. IČO: 313 40 890,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava l, odd. Sa. ví. č. 501/B. vo výške
ku dnu smrti poručilďa 2  Eur.s prislu.scn.sh cm;

PŘÍVĚS NÁKLADNÝ P()N(;RATZ. BA973YF. rok výroby 2001, VIN:
U5GV1305611008885:

NÁKLADNÉ VOZIDLO VOLKSWAGEN TRANSPORTER. BL4060D, rok výroby
2010. VIN: WV1Z7.7.7I1/.1ÍII02K401;

NÁKLADNÉ VOZIDLO FORU TRANSIT, BL955RL, rok výroby 2008, VIN:
WFOXXXTTFX8A60334;
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nadobúda: Soňa Duchoňová, řáděná Trajtelová, narodená 
, bytom Čiernohorska 2260/12. Bratislava- Dúbravka. manželka poručitďa, bez.

povinnosti výplatku ustupujúcim spoludedičom.

Náklady spojené s pohrebom poručitcFa vo výške 3 Eur

preb e rá : Soňa Duchoňová, rodená Trajtelová. narudená 
 bytom Ciernohurská 2260/12, Bratislava - Dúbravka, manželka porucitel'a,

v celosti.

FP'

Živnost' poručitďa. obchodné měno Štefan Duchoň, IČO:
2260/12, 841 Ol Bratislava-Dúbravka - sa zrušuje;

34299 572. Čiernohorská

III. Určuje notárke JUDr. Marii Šimkovej ako súdnemu komisarovi odměnu a
náhradu hotových výdavkov vrátane DPH spolu v sumě 2.192.94 Eur, ktorú sú povinní
zaplatit' dedičia. v lehote do troch dni ódo dna právoplatnosti tohto uznescnia v hotovosti do
pokladně notára JUDr. Marii Šimkovej alcbo bezhotovostným prevodom na účet notára.
vedený v Tatra banke, a.s. pod číslom: , variabilný symbol:
4 0.

IV. Určuje , že dedičia nemajú nárok na náhradu trov konania.

Odovodnenie

l. Okresný sud Bratislava IV podFa §161 ods. l zákona č. 161/2015 Z. z. Civilného
mimosporovóho poriadku (ďalej len „CMP") pověřil notárku JUDr. Mariu Simkovú, aby ako
súdny komisar konala a rozhodovala vo věci prejednania dedič.stva po porucitďovi: Slétán
Duchen, ředěný Duchoň.

2. Podlá Potvrdenia o lustrácii poručitďa v Notárskom centrátnuin registri závetov
(NCRza) a údajov dedičov boto zistené. že poručitel' nezanechal /.ávet ani listinu o vydědění.
Podlá údajov dedičov bolo zistené. že puručitel' zomrel ako ženatý a mál děti. Dedičmi zo
zákona v I. dedičskej skupině v zmysle § 473 Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb.
v zněni neskorších predpisov) sú: l./ Soňa Duchoňová, ředěná Trajtelová. narodená

, bytom Čiernohorská 2260/12, Bratislava - Dúbravka.
manželka porucitel'a. 2./ Šteťan Duchoň, ředěný Duchoň. narodený 

. bytom Istrijská 6079/18. Bratislava - Devinska Nová Ves, syn poručiteťa, 3./
Petra Koczmanová. rodená Duchoňová. narodená ,
bytom Tupotevova 1005/18. Bratislava - Petržalka, dcera poničitďa. každý v pddiele 1/3,

3. Zákonní dedičia holi podl'a i? 189 CMP a podl'a § 463 - § 467. i? 469 a i? 484
Občianskeho /ákonníka upovedomení o svojom dedič.skom právě, o mo/nosti dcdičstvo
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odmietnuť a o náležitostiach a účinkoch odmietnutia dedičstva, o dedičskej nespósobilosti
a o započítaní na dedičský podiet. Účastníci vyhlásili dna 06.08.2020 do Zápisnice
z pojednávania. že dedičstvo po poručiteťovi neodmietajú, sú spósobilí dědit' a započítanie na
dedičskv podiel neprichád/.a do úvahy.

4. Sud podl'a § 197 CMI) zistil majetok a dlhy porucitel'a a vykonal ich supis.

5. Sud na základe vykonaného súpisu majetku a dlhov poručiteťa určil všeobecnú
hodnotu majetku patriaceho do dedičstva. výšku dlhov a cistu hodnotu dedičstva ku dnu smrti
ponicitel'a tak, ako je uvedené vo výroku tohto u/.nesenia. Be/.podielové spoluvlastnictvo
manželov bolo zrušené rozsudkom 12C7247/2009. právoplatným dna 7.10.2009. Podlá § 200
ods. 2 CMP-v.šeobecnou hodnotou majetku je cena. která by sa malá dosiahnuť na trhu
v podmienkach vol'nej súťažc při poctivom předají, keď kupujúci i predávajúci budu konat'
s náležitou informovanosťou a opatrnosťou a s predpokladom. že cena nic je ovplyvnená
neprimeranou pohnutkou. Ziadny z dedičov nemal záujem pokračovat' v Živnosti poničitela,
obchodné měno Štefan Uuchoň. IC;0; 34 299 572. Čicrnohorska 2260/12. 841 Ol Bmlislava-
Dúbravka

6. Sud podl'a § 203 ods. l pťsm. c) CMP schválit dohodu dedičov o vyporiatlani
dedičstva. uzatvorenťi ústné do zápisnice o pojednávaní dna 06.08.2020 tak. ako je uvedené
vo výroku tohto uznesenia.

7. Podl'a § 203 ods. 2 CMP, súčasťou uznesenia, ktor^'m sud schváli dohodil dedičov
o vyporiadani dedičstva podťa § 203 ods. l písm. c) CMP, móže byť aj uxnesenie pudl'a i; 200
CMP.

8. Podl'a § 47 CMP. truvami konania sú aj odměna notára za vykonané úkony súdneho
koinisára a jeho účelné vynaložené hotové výdavky. Odměna notára za vykonané úkony
súdneho komisara v konaní o dedičstve a náhrada jeho hotových výdavkuv boli určené podl'a
§ 50 a § 58 CMP a§13,§14a§18 vyhlášky Ministerstva spravedlivosti Slovenskej
republiky č. 31/1993 Z. z. o odměnách a náhradách notárov v znění neskoršťch predpisov.
Notárovi patří odměna za vykonané úkony súdneho komisara v tejto dedičskcj věci vo výške
1.801.50 Eur. lustrácia v NCRza vo výške 3.30 Eur, náhrada hotových výdavkov vo výške
22.65 Eur, DPI I 20 % vo výške 365,49 ťur. spolu v sumě 2.192.94 Eur. (lotové výdavky
súdneho komisara pozostávajú / poštovvch. telekomunikačných a iných výdavkov. Podl'a §
50 ods. l CMP, v konaní o dedičstve platí odměnu notára a jeho hotové výdavky dědič. ktorý
dedičstvo nadobudol. AR je dedičov nickol'ko. platia tieto Irovy podl'a v/ájoinnóho poineru
ceny nadobudnutého dedičstva. Podl'a § 58 CMP. o nároku na náhradu a o vý.ške trov konania
rozhoduje sud v ro/.hodnutí. ktorým sa konanie končí. Podl'a § 50 C'MP žiadny x úcastníkov
nemá nárok na náhradu trav konania. pokial' tento /.akun neustanovuje inak.

l
IK

Po učen ie:

Proti tomuto uzneseniu možno podat' odvolanie do 15 dní ódu dna doručenia
u notárky JUDr. Marie Simkovej. pověřené) Okresným súdom Rratislava
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IV funkciou súdneho komisara. Odvolanie musí obsahovat' náležitosti podl'a §
363 a 364 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku.

l

V Bratislavě dna 06.08.2020
JUDr. Maria Šimková
notár - súdny l^ómisár
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