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Návrh uznesenia 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

s c h v á ľ u j e 
 

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 140 000,00 EUR v prospech mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
od vlastníka pozemkov - pani Soni Duchoňovej s podmienkou, že: 
 

1. Predávajúca si od mestskej časti Bratislava-Dúbravka nebude uplatňovať nárok 
na zaplatenie neuhradenej časti nájomného za rok 2020. 

 
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 
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. 
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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. 
 

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 
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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).  

 Dňa 27.11.2020 v piatok sa uskutočnilo osobné stretnutie predstaviteľov mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka so synom predávajúcej, na ktorom bola oboma stranami odsúhlasená 
kúpna cena za všetky vyššie uvedené pozemky (par. č. 1002/5,6,7,8 a 998/3) vo výške 
140 000,- EUR s podmienkou, že predávajúca nebude od mestskej časti požadovať zaplatenie 
neuhradeného nájomného za rok 2020. 
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Uznesenie MR č. 81/2020 zo dňa 24.11.2020: 
 
Miestna rada odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka  

s c h v á l i ť   
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, 
s pripomienkou ďalšieho rokovania o výške kúpnej ceny s predávajúcou. 
 
Hlasovanie:       
Prítomní:     7         za:      7        proti:    0        zdržali sa:     0       nehlasovali:     0   
 
 
Stanovisko komisie legislatívnoprávnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom: 
 
Komisia legislatívno-právna, mandátová a hospodárenia s majetkom odporúča Miestnej rade 
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. 
  
Hlasovanie  
Prítomní: 6 za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 
  
 
Stanovisko ekonomickej komisie: 
 
Ekonomická komisia odporúča Miestnej rade 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 
 
 



Výpoveď nájomnej zmluvy na pozemok 

Prenajímateľ: 

Štefan Duchoň, Čiernohorská 12, 841 02 Bratislava, nar. O 
Soňa Duchoňová, Čiernohorská 12, 841 02 Bratislava, nar. 

a 

Nájomca: 

Meststká časť Bratislava-Dúbravka 
Žatevná 2, 844 02 Bratislava 
(ďalej len „ nájomca") 

Výpoveď nájomnej zmluvy a nájmu pozemku 

r-----·----:---:----. 
Miestny úrad 

Mestská časť Bratislava-Dúbravka 

-..: 3 O -09- 2019 

Na základe nájomnej zmluvy zo dňa 09.12.2011 máte od nás prenajatý: 

• pozemok p.č. 1002/5 zastavené plochy a nádvoria vo výmere 269m2 

• pozemok p.č. 1002/8 ostatné plochy o výmere 52m2 t.J. spolu 321m2 vedené na LV č. 
1893 k.ú. Dúbravka. 

Na prenajímanom pozemku p.č. 1002/5 je situovaná stavba s.č. 2243, vedená na LV č. 3485 k.ú. 
Dúbravka vo vlastníctve nájomcu Mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 

Podľa článku 2, bodu b, zmluva končí výpoveďou prenajímateľa s trojmesačnou výpovednou lehotou , 
pričom výpovedná lehota sa bude počítať od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení 
výpovede druhej zmluvnej strane, t.j . od 01/10/2019 do 31/12/2019. 

V Bratislave, dňa 30/09/2019 

Prenajímateľ : 

---



------ ·SoFi,a-G1.:1GAoríová: Čiernohorská 12 841 01 Bratislava 
Miestn y úrav ' ! ' ' 

Mfftakj Oasr Bratislave-Dtib: .~·..,b 1 

Mestská časť Bratislava - Dúbravka 
RNDr. Martin Zaťovič - starosta 
Žatevná 2 

844 02 Bratislava 

v Bratislave dňa 5.10.2020 

VEC: 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 užíva výlučne Mestská časť Bratislava - Dúbravka, keďže ležia pod miestnym úradom na 

Žatevnej 4 v Bratislave, resp. pare. č. 1002/8 predstavuje prístup z k bočnému vstupu (vrátane 

schodiska) do miestneho úradu. Za užívanie týchto pozemkov mestská časť v minulosti platila 

nájomné v zmysle uzatvorenej nájomnej zmluvy medzi mestskou časťou 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 predmetné pozemky do môjho 

výlučného vlastníctva, z toho dôvodu Vás žiadam doplatiť od 1.1.2020 doposiaľ úhradu za užívanie 

predmetných nehnuteľností bez právneho titulu. Výška bežného nájomného bola znaleckým 

posudkom Stavebnej fakulty STU č . 40/2020, ktorým disponujete stanovená za obe parcely vo výške 

4.646,48€ ročne (387,21€ mesačne) . 

Úhrady prosím realizujte na môj bankový účet č : 

Zároveň Vám ponúkam aj možnosť odkúpenia predmetných pozemkov, ako aj pozemkov (všetko 

parcely reg . C KN vedené na LV č . 1893, kat. úz. Dúbravka) okolo budovy miestneho úradu na 

Žatevnej 4 v Bratislave za nasledovné ceny: 

- pare. č. 1002/5, o výmere 269m 2 
- pod budovou miestneho úradu a pare. č . 1002/8, o výmere 52m2 

- vedľa budovy miestneho úradu - bočný vstup do budovy so schod iskom obe spolu za cenu 77.000,-

€; 

- pare. č. 1002/6, o výmere 35m 2 
- vedľa budovy miestneho úradu - od úradnej tabule, prestrešený 

pozemok za cenu 8.400,-€; 

- pare. č . 1002/7, o výmere 228m 2 
- za miestnym úradom - strana, kde prebieha výstavba za cenu 

SS.OOO,-€; 

- pare. č . 998/3, o výmere 110m2 
- zo strany Oskorušovej ulice - pod chodníkom a cestou za cenu 

5.500,-€. 

Za Vašu odpoveď vopred ďakujem a zostávam s pozdravom . 

v Soňa Duchoňová 
,, 

I 
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691) /331 /2020-
Dnot 4 1 /2020 

IČ : 1420201656 
K:OSB 4:'.W20: 1420201656.1 

Okresný súd Bratisla\a IV. prtľlr~dníctvom notár~) J Dr. Márie ··im~O\ej. po\'ercncj 
Okresn)·rn súdom Bratislan1 IV funkciou súdneho komi ára. v ded ičskei vl.!ci no noručitcrO\i: 
·,tetan Duchoti, rodený Duehoii. naposled 
bytom Č icrnohor ká 2260/ 12. Bratislava - Dúbra ka. ktor) zomrel 26.04 .2020. ktorej 
účastníkm i sú: 1./ Soňa Ouchoňo á, rodenú ľrajtelová. narodená 1 . rodné číslo 

b) lom Čiernohor-;ká 2260. 12. l~r<>tid•\\"l nľ,hr-H • l-'l m.,.,.:;,,IL ,, l'\<\ťllt~\tcľa, 2./ 
Stcfan Duchoň, roden) Duchoi'l. nnroden) . bytom 
lstrijská 6079;18. Bratisl..1\a Devínska ov:í Yl.!s. s,n noručitcľa , 3./ Petra Koczmanod, 
rodenú Dm:ho11m ú. narodenú h) tom ľupoll!\'Cl\ a 
1005 18. Bratisla\a Pt:trial~a. deéra poručitcra, ta~ln 

ro,h o dol: 

1. U rčuje : 

1. ľ:eobecnú hodnotu majetku poručiteľ r . ktor) pozo~ta, a: 

Nehnuteľno ti ľ okre ·c Brafolavu 1, obec BA-m . č. STARÉ MESTO, katastnílnc Ú/.emic 
Staré Mesto , zapí ·an é na L \' č . 5885, pod B 58 ľ podiele 1/2: 

priestor č. 12. prízemie. vchod : Mý tna 19. , hy to, 0111 dome súpisné čís l o 2885 a 2959. 
postavený na parcele číslo 7942/ 1 a 7942/2. 
podiel pril.!storu na spoločných častiach a spo l očn)' Ch zariac.ll.!niach c.lomu a na 
prís lušenstve , ·o , ·cľkosti 583/ 10000. 
spoluvlastnícky podiel na pozl.!mkoch PARCELY registra .. c·· e, ido\'ané na 
katastrálnej mape: parcelné číslo 7942, I. o,) mcrc 400 m2. zas ta, aná plneha 
a nádvorie. parcelné čís l o 7942/2, o V\mere 390 1112. ;,asta, aná plocha a nác.lrnric. 

\ hodnote ku dňu smrti poručite ľa ľO ľ)'Ške F.ur 

Nehnuteľno ·ti v okrese Brnlislaľa IY, obec BA-m . č. O · BR VKA, katastrálne územie 
Dúbraľka , zapísané na LV č. 1785, pod B 1 v podick 1 /2: 

stavba. popis sta\O}: Č ' icrnohnrs~á 12 . dru h stavby: rodinn) dom. súp isné čís l u 2260. 
ktorá je postavrnú na parcele číslo 349. 

pozemky PA R "ELY registra "C" cvidornné na katastrálnej mape: 
parcelné číslo 349. o , )'ll1Crc 165 1112. /..astm aná plocha a nád, orie. 
parcelné číslo 350, o V) mcrc 2 I 2 1112. 1,astavaná plocha a nádvorie. 
parcelné č1slo 401 /2. o ,·)mcrc 28 m2. Lastm aná plocha a núd vorie. 

, hodnote ku dňu smrt i poruči t eľa vo vý" ke 1 ,- F.ur 
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69[)/331 /2020 
Dno1 4 1 /2020 

IČ~ : l..i2020 16-6 
ECLl:.'K:OSB,\4:2020: 1420201656. l 

Nchnuteľno ti v okrese Bratishn a IV, obec 8. -m.č. DÚBRA VKA, katastnílne územie 
Dúbravka, 1.apí ·ané na L V č. 1893, pod 13 1 , podiele 1/2: 
pozemkf P RCELY registra " '" cvido, ané na kata trálncj mape: 

parcelné čí.Io 998 1. o\ ýml.!rc l l O 1112. ostatná plocha. 
parcclnl! číslo I O(P '5, o v)·mcrc 269 1112. 1astavaná plocha a núdvmic. 
parcelné číslo 1002/6. o , ) merc 35 m2. 1.asta\·,má plocha a nádrnril.!. 
parcelné číslo 1002/7. o \) ml.!rc 22 m2. o. tatná plocha. 
parcelné číslo 1002/8, o , 5 mcre 52 1117 n„1a111á plocha. 

, hodnote ku dňu smrti poručiteľa vo v · -: ke I Eur 

Zo 't.1tok na íle. i účte číslo 1B . \ edenom vo 
V'cobccncj úverovej bank!.!. a.s .. ·o sídlom Mlynske ni\) 1. 29 90 Bratislava. IČ'O: 31 
.120 1 -s. zapísanej \ Obd1ndnom registri OkrP~néhn súdu Bratislava 1. oddiel: Sa. \ loika 
čís lo : 341 /B. vo V) . kC ku J11u ·mrli poručiteľa I Eur; 

Zo ·tatok na osobnom účte číslo IBA!' . vedenom v 
Poštovej banke. a.s .. so sídlom DvofákO\ o núbrci.ie 4. 811 02 8ratislava. IČ'O: 3 L~ 40 890. 
1.apísanej \ Obchodnom reeistri Okresného súdu Bratish-1\·a 1. odd. Sa. \ 1. č. 501 /13. , o \') šl,. L' 
l,.u d11u smrti poručiteľa . Eur; 

PRÍVES 'ÁKLAD \ ' PONGRATZ. B 973Yl-. rok ,.,-,r,,by 2001. Vl 1
• 

l 'SGV 130 611008885., hodnote ku d11u smrti poručite ľa vo vj"vke J ,ur; 

NÁ KLAD lt VOZIDLO VOLK. 'WAGE ' TRA1 SPORTER BI...i0600. rol,. • .-r„h~ 

2010. Vi i : WVI//Z7111.'..BII028401. v hodnote l,.u dňu sm11i poručiteľa vo f"kc · ),
Eur; 

NÁKLAD 1<: VOZIDLO FORD TRA SIT. BL955RL. rok .,,· .. -~•~y 2008. VIN: 
W l·OXXXľľFX8 \60334. \ hodnote ku d11u smrti poručiteľa , o , j"ške : · Eur; 

Živno ť poručiteľa . ohchodné meno Š1eľan Duchoň. IČ'O : .>4 299 -72_ Č'iernohorsU 
2260/ 12. 841 O I Bratisla, a-Dúbra, ka. v ncv) čískm.:j hodnote: 

2. vf-:ku dlhov poručiteľ~ ·, ktoré pozostá\ajú: 

Náklady spojené , pohrebom poručiteľa hradent.: manJclkou poručiteľa menom S011nu 
Due hoiíovou 

3. čistú hodnotu dedičstva: Eur. 

II. Sc h v a ťuj e dohodu dedičov o vyporiadaní dedičstva, podľa kton:j: 

ehnuteľoo 'ti v okrese Bratí ·lava 1, obec BA-m.č. 'TARF, MESTO, kala ·trálne územie 
Staré Mesto, zapísané na LV č. 5885, pod B 58 v podiele 1/2: 

priestorč . 12. pľÍ/emie. ,chod : 1)tna 19. ,. hytovom dome súpisn0 číslo 2885 a 2959. 
postavený na parcele číslo 7942/1 a 7942/2. 
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podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na 
prí lušenstve vo vc ll.osti 583/10000. 
·poluvlastnícky podiel na pozemkoch P RľELY regi. tra „C"' c,·iclované na 
katastrálnej mape : parcelné číslo 7942 1. n \) mere 400 m2. Lastavaná plocha 
a náLh·orie. parcelné číslo 7942/2. n \)mere 390 m2. zastmanú plocha a nádvorie. 

ehnuteľno. ti v okre. e Bratí. lava IV, obec B -m.č. D ' BI VK , kata tnilne územie 
Dúbravka, zapí an ' na L V č. 17 S, pod B I v podiele 1/2: 

sta ba. popis sta\'by: Čiernohorská 12. druh stavby : rod inný dom. súpisné čí Io 2260. 
ktorá je po ·ta ená na parcele číslo 349. 

pozemky PAR 'ELY regí ·tra "C" e\·idované na kata ·trálnej ma pe: 
pan:elné číslo 349. o výmere 165 m2. zasta aná plocha a nádvorie. 
parcdné čí. Io -o. o V)'mere 212 1112. za ·tavaná plocha a núdn)rie. 
parct:lné číslo 401 /2, o V) merc 28 m2. zastavaná plocha a nádvo rie. 

chnutcľno ·tí v okre ·c Bratislava IV, obec BA-m.č. OÚBRA VKA, katastnílnc úz mic 
Dúbravka, zapísané na L V č. 1893, pod 8 1 v podiele 1 /2: 
pozcmk PARCELY re~istra "C" evidované na kata trálnej mape: 

parcdné čís lo 998/3. o výmere 11 O 1112. ostatná plocha. 
parcelné číslo 1002/5, o V)'mcre 269 m2. za ·tavaná plocha a nádvorie. 
parcelné číslo 1002/6. o výmere 35 m2. za ·ta aná plocha a nádvorie. 
parcelné číslo 1002/7. o výmere 228 1112. ostatná pl ocha. 
parcelné číslo 1002/8, o výmere -2 m2. ostatná plocha, 

Zo tatok na ílexi účte číslo IBAN . vedenom vo 
v~cobecnej Ú\erovej banke. a.s„ so sídlom l\.1lynsh.é niv) 1. 829 90 Bratisla\·a. IČ'O: 3 l 
320, -s. zapísanej v Obchodnom rcg i. tri Okresného súdu Bratisla,a 1. oddiel: Sa. vlo:ika 
číslo : 341 / B. vo , ·ýške ku d11u smrti poručiteľa I F.ur s príslušenstvom; 

Zo ·tatok na osohnom účte číslo IBA~ . ,edenom " 
Poštovej banke. a. · .. so sídlom Dn)ŕákorn nábrežie 4. 811 02 Bratislava. I ČO: 313 40 890. 
Lapísanej v Obchodnom registri O kresného súdu Bratislava 1. odd . Sa. vl. č. -01/8 . vo ,ýškc 
ku dň u smrt i poručiteľa : , Eurs prí lušenstvom; 

PRÍVE ' ÁKLAO Ý PO GRATZ. BA973YF. rok výroby 2001. Vl 
l l5GYl30-61 I008885: 

NÁKLADNÉ VOZIDLO VOLK 'WAGE TRA SPORTER. B1A060D. rok V)Toby 
201 O. Vl : WY I Z7.Z711/BI 102840 I: 

ÁKLADNÉ VOZIDLO FORD TRANSIT. BL955RL. rok v'roby 2008. Vl : 
WFOXXXTTFX8/\60"' 34 : 
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n a d o b ú d a : Soňa Duchoi\ová, rodená ľrajtelová. naroden 
. b) tom Čiernohorská 2260 ' 12. I3ratisla,'a Dúbrml.a. man1elka poruli teľa. he/. 

pm inno ·ti výp latku ustupujúcim spoludedičom 

Náklady spojené s pohrebom poručiteľa ,o vy'.·škc , , Eu.

p r e b e r á : Soirn Duchoilová. rodená írajtelo\á. naťl de11 
bytom Č'iernohorská 2260/ 12. Bratisla,a Dúbrcivka. man/ell,.a poručíte.ľa. 

v celosti. 

Živno · ť poručiteľa. obchodné meno tetan Duchoň. IČO: 34 299 57'2. Č'icrnohorsl,.:i 
2260/ 12. 8-J. l O 1 Bratislava-Dúbnn ka - sa zrušuje; 

111. U r č u j c notárke JUDr. Márii :imkovej ako súdnemu kornisárO\ i odmenu a 
náhradu hotov)·ch "}·davko, vrátane DPH ·polu v sume 2.192 .94 l: ur. ktorú sú povinní 
zaplatiť dedičia. , lehote do troch dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia v hotovosti do 
pokladne notára JUDr. Márii ·· imkovci ail.:bo bezhotovostn\'111 prevodom nél účet notára. 
,·etknÝ \. Tatru banke. a.s . pod číslom: ; , ariabilný S) mbol: 
~ ) . 

IV. l/ r č u j c . že dedičia nemajú nárok na náhradu trov konania . 

Odôvodnenie 

1. Okresný súd Bratislava IV podľa§ 161 ods. 1 zákona č. 161 /2015 /..z.Civilného 
rnimosporového poriadku (ďalej len „CMP'·) poveril notárku JUDr. Máriu Šimko,·ú. aby ako 
súdny komi ár konala a rozhodovala vo veci prejednania dedičstva po poručiteľovi: • tetan 
Ducho,). rodený Duchori. 

2. Podľa Potvrdenia o Iu trácii poručiteľa , otárskom centrá lnom registri závclo\. 
(, CR,a) a údajov dedičov bolo zistené. že poručiteľ nezanechal i'ávet ani listinu o ,·ydedcní. 
Podľa údajov dedičov bolo zistené. /c poručiteľ zomrel ako ž.enatý a mal deti. Dedičmi zo 
zákona v 1. dedičskej skupine v zmysle§ 473 Občian keho zák.onníka (zákonél č . -10/ 196-1 Zb. 
, znení neskorších predpisov) sú: 1./ 'oňa Duchoňová, rodená Trajtclová. narodená 

bytom Čiernohorská 2260/ 12. Bratislava Dúbravka. 
manželka poručiteľa. 2./ .'tcľan Dud1oň~ ro<len}' Ducho11. nélrodcný 

bytom lstrijská 6079/18. Bratisla,·a - De, ínska má Ve . svn noručiteľa. 3./ 
Petra Koe1"1nanová. rodená Duchoňová. narodená 
bytom ľupolevova 1005/18. Bratisla a - Petržalka. dcéra poručite ľa . každý,. podiele 1 /3. 

3. Zákonní dedičia boli podľa ~ 189 CMP a podľa ~ 463 - * -167. * 469 a ~ 484 
Občianskeho zákonníka upovedomení o sn,jorn dedičskom práve. o mo;inosti ded i čstvo 
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odmietnuť a o nálôitostim:h a účinkoch odmietnutia dedičstva. o dedičskej nespôsobilosti 
a o 1apočítaní na dcdicsk_ý podiel. ( ča ·tníci \·yhl:ísili <lila 06.08.2020 <lo /.úpisnicc 
1 pojednávania. i'c dedičstvo po poručitcľ1l\'i neodrnidajú. sú spôsobilí dediť a 1apocitanic na 
d1xličsk) pudiel neprichá<l,a do ú, ah). 

4. Súd podľa~ 197 CMP ,istil majetok a dlhy poručiteľa a\) konal ich súpis. 

5. Súd na základe \'ykonaného súpisu majetku a dlhov poručiteľa určil ,šeobecnú 
hodnotu majetku patriaceho do dl!dičst\ a. výšku dlhO\ a čistú hodnotu dedičstva ku di'lu smrti 
poručitl.!ľa tak. ako je U\ cdené o \') roku tohto u1nesenia. Be,podielO\ é spo luvlastn1ct, o 
manidov bolo zrušené rozsudkom l 2C '247 2009. prúvoplatn) m dria 7.10.2009. Podľa ~ 200 
ods. 2 CM P-v~cobccnou hodnotou majetku je cena. ktorá by sa mala dosiahnuť na trhu 
, poJmicnkach ,·oľncj súťaže pri pocti, om preJaji. kcd' kupujuci i predávajúci buJú konať 
s núlôitou informovanosťou a opatrnosťou a s predpokladom. le cena nil! je o, ply\'ncna 
nepnmeranou pohnútkou. /iadn) 1 deJičo\ nemal 1áujem pokračovať , ii, nosti poručiteľa. 
obchodné meno <'.;teJan Duchor1. IČ'O: 34 299 572. Č'iernohorská 226CJll 2. 841 O I Bratisla\'u
Dúbra, ka 

6. Súd podľa * 203 ods. 1 písm. c) Cl'vlP . ct,, álil dohodu Ol!dičm o,) poriadant 
Jedič . tva. U/.at, orenú ústne Jo zúpisnice o pojednávaní d11a 06.08.2020 tak. akll je u,edcnť 
, ·o \')Toku tohto uznesenia. 

7. Podľa* 203 ods. 2 ( ľ\lP. súčasťou umcsenia. ktor)m súd sch\áli doh11du dedičm 
o v)poriadaní dedičstva podľa* 203 ods. 1 písm. c) ťMP. mô;,c byľ aj uí'nesenie podľa~ 200 
CMP. 

8. Podľa * 4 7 CM P. trm ami konania su aj oJrnc:na notára za ,·ykonane úkon) súdneho 
komisúra a jeho účelne vynaložené hotové výda, ky. OJ mena notúra /a ") konané úkony 
súdneho komisára \ konaní o deJičst\ c a náhrada jeho hotO\ ých , ) davknv boli určene podľa 
* 50 a S 58 CMP a .· 13. * 14 a § 18 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti . lovcnskcj 
republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení ne. koršíeh predpiso,. 

otáro, i patrí o<lmena za ') konané úkony súdneho komisára v tejto dedičskej , eci vo ,·)·škc 
1.801,50 Eur. l ustráeia \' NC fVa vo výške 3 .30 Eur. núhrada hoto,·)·ch V) davkov \ 'O výške 
22,65 Eur. DPI I 20 °/ri vo \)'škc 365,49 Eur. spolu v sumc 2.192.94 l·. ur. 1 loto\'0 , ýdavk~ 
súdneho komisára po,ostá\ ajú / pošto\ých. telekomunikačných a in}·ch , )Javkov. Podľa * 
50 oJs. 1 C 11'. v konaní o dedičst,e platí odmenu notára a jeho hotové V)·davk) dedič. ktor) 
dedičstrn nadobudol. /\k je dcdičov niekoľko. platia tieto trov) podľa ,·/újomnéll(l pomern 
ceny nadobudnutého dedičsl\a. Podľa* 58 CMP. o nároku na náhradu a o , ·)·škc tro, konania 
ľC)/hodujc súd \ rozhodnutí. ktor)·m sa konanie končí. Podľa * 50 ľMP 7.iaJny I účastníko, 
nemá narok na náhra<lu trm konania. pokiaľ tento /ákon neustanovuje inak. 

Poučenie: 

Proti tomuto u/nescniu mož.no podať odvolanie Jo 15 dní oJo Jňa doručenia 
u notárky Jl 1Dr. Múrie Šimkovcj. po\crcncj Ok.rcsnfm súJom Bratislava 
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1 V funkciou súdneho komisára. Odvolanie musí onsahO\ aľ náležitosti rod ľa § 
363 a 364 zákona č. 160/20 15 l.1.. ťi\ ii ného sporového poriadku. 

V Bratislave dňa 06.08.2020 
JUDr. Mária ŠimkO\Ú 
notár - súdm' kómi ·ár ·; 
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