
september 2022 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA 

Materiál na 15. zasadnutie 
Miestnej rady 
dňa 13.09.2022 

Návrh 
na kúpu spoluvlastníckeho podielu (vo veľkosti 1/22 k celku) k pozemku registra „C“ 
parc. č. 3503/17 k. ú. Dúbravka spoločnosti VILLA RUSTICA – TERASY, s. r. o., ako 

prípad hodný osobitného zreteľa. 

Predkladateľ: 
Ing. Rastislav Bagar 
prednosta miestneho úradu 

Zodpovedná: 
JUDr. Jarmila Machajdíková 
oddelenie majetkovoprávne a legislatívne 

Spracovateľ :  
Pavol Peceň 
oddelenie majetkovoprávne a legislatívne 

Materiál obsahuje: 
1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Stanovisko komisie legislatívnoprávnej,

mandátovej a hospodárenia s majetkom
4. Stanovisko ekonomickej komisie
5. Žiadosť o kúpu
6. Predchádzajúci súhlas primátora
7. Dohoda o vysporiadaní podielového

spoluvlastníctva
8. Znalecký posudok č. 148/2021
9. Geometrický plán č. 23/2022
10. Kópia z katastrálnej mapy so širšími

vzťahmi
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Návrh uznesenia 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

schváliť 
predaj spoluvlastníckeho podielu 1/22 k celku k pozemku registra „C“ parc. č. 3503/17, druh 
pozemku – ostatná plocha vo výmere 543 m2, v k.ú. Dúbravka spoločnosti VILLA RUSTICA 
– TERASY, s. r. o., za cenu 4 940,00 EUR, ako prípad hodný osobitného zreteľa 
s nasledovnými podmienkami: 
 

 kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia 
v miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak zmluva nebude v tejto lehote zo strany 
kupujúceho podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 

 kupujúci uhradí celú kúpnu cenu do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy obidvomi 
zmluvnými stranami. 

 

Dôvodová správa 

Skutkový stav 

 
Listom zo dňa 21.04.2021 odstúpil Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy mestskej 

časti Bratislava-Dúbravka žiadosť spoločnosti VILLA RUSTICA-TERASY, s. r. o., 
o vysporiadanie podielového spoluvlastníctva pozemku reg. „C“ parc. č. 3503/17, druh 
pozemku ostatná plocha vo výmere 543 m2, v k. ú. Dúbravka s tým, že žiadateľ má záujem 
o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/22 k celku vo vlastníctve hlavného mesta 
SR Bratislavy. Pozemok v majetku hlavného mesta SR Bratislavy bol Protokolom o zverení 
č. 19/1991 zo dňa 01.10.1991 zverený do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 

 
Znaleckým posudkom č. 148/2021 zo dňa 29.08.2021, ktorý vypracoval znalec Dr. Ing. 

Roman Chotár (evidenčné číslo znalca: 911297), bol predmet predaja ocenený na sumu 
3 800,00 EUR. 

 
Listom zo dňa 28.06.2022 bol mestskej časti Bratislava-Dúbravka doručený 

prechádzajúceho súhlasu primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 09 01 
0041 22 s podmienkou, že: 

- pred podpisom kúpenej zmluvy podľa tohto predchádzajúceho súhlasu sa žiadateľ 
o kúpu preukáže uzatvorenou zmluvou o budúcej kúpnej zmluve medzi žiadateľom 
ako budúcim predávajúcim a ostatnými spoluvlastníkmi pozemku (Anna Hrbáňová, 
Boris Usačev a spoločnosť Záhradné mesto, s. r. o.) ako budúcimi kupujúcimi, 
predmetom ktorej bude predaj pozemkov registra „C“ parc. č. 3503/53, ostatná 
plocha s výmerou 193 m2 3503/54 – ostatná plocha s výmerou 41 m2 a 3503/55 – 
ostatná plocha s výmerou 31 m2, v k. ú. Dúbravka, podľa geometrického plánu č. 
23/2022, overeného pod č. G1-686/2022, dňa 14.4.2022. 

- súčasťou predchádzajúceho súhlasu je aj odporúčanie smerujúce k prehodnoteniu 



3 
 

výšky ceny s ohľadom na súčasné trhové ceny nehnuteľností. 

V súvislosti s vyššie uvedenou požiadavkou žiadateľ predložil kópiu dohody o zrušení 
a vysporiadaní spoluvlastníckeho podielu, ktorá vedie k majetkovému vysporiadaniu pozemku 
podľa GP č. 23/2022. (Podľa vyjadrenia právneho oddelenia magistrátu je predložená dohoda 
akceptovateľná a považuje sa za splnenie vyššie uvedenej podmienky). 

 
 Z kúpnej ceny 4 940,00 EUR prináleží mestskej časti Bratislava-Dúbravka 60 %, to 
znamená 2 964,00 EUR a  hlavnému mestu SR Bratislave 40 %, to znamená 1 976,00 EUR. 

 
 
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: 
 

Žiadateľ, ako spoluvlastník pozemku (veľkosť spoluvlastníckeho podielu žiadateľa je 
6/11 k celku) je zároveň výlučným vlastníkom pozemkov (parc. č. 3503/18, 19, 20, 21, 25, 26, 
27, 3509, 3510/22, 23, 24, 25, 28), ktoré susedia s dotknutým pozemkom a má záujem 
uskutočniť na pozemkoch v jeho výlučnom vlastníctve výstavbu bytových a rodinných domov. 
Z tohto dôvodu je v jeho záujme mať riadne zabezpečené prístupové práva k pozemkom v jeho 
výlučnom vlastníctve. Z uvedeného dôvodu žiada o odkup spoluvlastníckeho podielu vo 
veľkosti 1/22 vo vlastníctve hlavného mesta SR. 

 
Žiadateľ má vydané nasledovné rozhodnutia k stavbám, ktoré ide realizovať na 

pozemkoch vo svojom výlučnom vlastníctve: 
1. Rozhodnutie MČ Bratislava-Dúbravka č. SU-13668/187/2016/U-10/Ma zo dňa 

22.08.2016 o umiestnení stavby „OBYTNÝ SÚBOR C-Terasový dom“, potvrdené 
Rozhodnutím Okresného úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky zo 
dňa 12.04.2017, právoplatné dňa 09.05.2017, 

2. Rozhodnutie MČ Bratislava-Dúbravka č. SU-13646/599/2019/U/6/VL zo dňa 
15.08.2019 o umiestnení stavby TERASOVÝ DOM 2, právoplatné dňa 23.09.2019. 

 
------ 

 
Stanovisko komisie legislatívnoprávnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom zo dňa 
05.09.2022: 
 
Komisia legislatívno-právna, mandátová a hospodárenia s majetkom odporúča Miestnemu 
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 
schváliť 
kúpu spoluvlastníckeho podielu (vo veľkosti 1/22 k celku) k pozemku registra „C“ parc. č. 
3503/17, k.ú. Dúbravka spoločnosti VILLA RUSTICA – TERASY, s. r. o.,  ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 
 
Pripomienka komisie: Komisia odporúča zvýšiť cenu na sumu 200,00 EUR/m2. 
 
Hlasovanie 
Prítomní: 5   za: 4 proti:  zdržal sa:       1 
 

------ 
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Stanovisko ekonomickej komisie: 
 
Vzhľadom na termín zasadnutia ekonomickej komisie (08.09.2022), stanovisko tejto komisie 
miestneho zastupiteľstva bude rozdané priamo na zasadnutí miestnej rady.    









































 
 

 
 

 
   

  
   

 
 

   

 

   
 

 

   
 

 

  
 
 

    
 

  
 
 

 



          
     

      
     

    

  
  

      

        
     

  

     

   

   

 

       

    
               

    






















