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Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo

I. Berie na vedomie:
Predložen� inform�ciu stavu poch�dznych ter�s pristavan�ch k bytov�m domom na �zem� 
mestskej časti Bratislava-Petržalka

II. Odpor�ča spr�vcom bytov�ch domov a nebytov�ch priestorov :
1. Preveriť stav technickej a pr�vnej dokument�cie bytov�ch a nebytov�ch budov, v ktor�ch 
mestsk� časť vlastn� byty  a nebytov� priestory 
Term�n: 11/2010

2. Zabezpečiť vypracovanie passportu skutočn�ho realizovania stavby a jeho overenie  
stavebn�m �radom v bytov�ch domoch s terasami, ktor� nemaj� predp�san� technick� a 
pr�vnu dokument�ciu.

III. Schvaľuje:
K žiadostiam o poskytnutie finančnej dot�cie na opravu poch�dznej časti terasy adresovan�m  
mestskej časti, vyžadovať predloženie nasledovn�ch dokladov:  

a. projektov� dokument�ciu skutočn�ho vyhotovenia domu overen� stavebn�m 
�radom v stavebnom konan�, resp. projektov� dokument�ciu skutočn�ho 
vyhotovenia schv�len� v kolaudačnom konan�, 

b. kolaudačn� rozhodnutie stavby bytov�ho domu, pr�padne kolaudačn� 
rozhodnutie vstavanej občianskej vybavenosti (VOV) alebo pristavenej 
technickej vybavenosti (PTV),

c. v�pis z listu vlastn�ctva, na ktorom je zap�san� stavba bytov�ho domu 
a jednotliv� byty a nebytov� priestory, v�pis z listu vlastn�ctva pozemku 
zastavan�ho stavbou bytov�ho domu,

d. v�pis z listu vlastn�ctva pristavanej technickej vybavenosti, ak bola odpredan� 
ako samostatn� stavba (nebytov� budova), ktorej strechu tvor� poch�dzna 
terasa, v�pis z listu vlastn�ctva pozemku pod touto  PTV,

e. pr�padne k�pne zmluvy, v ktor�ch  je deklarovan�, že terasa je s�časťou domu. 

IV. Žiada :
Mestsk� zastupiteľstvo hl. m. Bratislavy, v s�lade s čl. 19 ods. 1 štat�tu hl. m. SR Bratislavy
o prerokovanie a doriešenie pr�vne nedokončen�ch ter�s ako PTV a VOV bytov�ch domov 
na �zem� mestskej časti Bratislava-Petržalka a navrhuje mestsk�mu zastupiteľstvu prijať 
uznesenie:
Mestsk� zastupiteľstvo uklad� riaditeľke magistr�tu zabezpečiť vykonanie všetk�ch krokov 
smeruj�cich k pr�vnemu doriešeniu nedokončen�ch ter�s ako PTV a VOV bytov�ch domov 
na �zem� mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
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D�vodov� spr�va

Sp�sob a formy realiz�cie  v�stavby

Pri v�stavbe obytn�ch s�borov MS Bratislava-Petržalka v 70-tych a 80-tych rokoch
minul�ho storočia, boli postaven� bytov� domy s bytmi, ktor� boli skolaudovan� a ku ktor�m 
bola postupne dobudovan� „vstavan� občianska vybavenosť“ – prev�dzky ako nebytov� 
priestory na 1. nadzemnom podlaž� domu ďalej len „VOV“ a „pristavan� technick� 
vybavenosť“ – poch�dzne terasy so schodmi,  pod ktor�mi boli vybudovan� kryt� parkovacie
stojisk� pre motorov� vozidl�, vstavan� hromadn� a samostatn� gar�že, z�sobovacie tunely
pre prev�dzky na prvom nadzemnom podlaž� domov a pod., ďalej len „PTV“.

VTV a PTV bola realizovan� ako stavebn� objekty bytov�ch domov v rozostavanom 
s�dlisku a kolaudovan� samostatn�mi kolaudačn�mi rozhodnutiami. Poch�dzne terasy boli 
určen� na zabezpečenie pr�stupu do prev�dzok vstavan�ch na druhom nadzemnom podlaž� 
domov, ako aj vchody do bytov na ďalš�ch podlažiach. Ich spodn� časť tvor� z�roveň strechu
pre uzavret� gar�že, prev�dzky, z�sobovacie tunely pre prev�dzky na prvom a druhom 
nadzemnom podlaž�, ktor� boli vstavan� pod terasu. V niektor�ch domoch boli pod terasami
n�sledne dostavan� nebytov� priestory – so zameran�m na v�robu alebo služby, pr�padne 
gar�že. 

Investorom VTV a PTV bola V�stavba hl. mesta SSR Bratislavy, ako rozpočtov� 
organiz�cia N�rodn�ho v�boru hl. mesta. Bytov� domy boli vo vlastn�ctve št�tu - v spr�ve 
Bytov�ho podniku Petržalka, pr�padne in�ch št�tnych pr�vnick�ch os�b, alebo v družstevnom
vlastn�ctve Stavebn�ho bytov�ho družstva Petržalka (SBD), resp. in�ch družstevn�ch 
organiz�ci�.

Hospod�rskymi zmluvami uzavret�mi medzi V�stavbou hl. mesta SSR Bratislava 
a Stavebn�m bytov�m družstvom Petržalka, prešlo vlastn�ctvo PTV k domom vo vlastn�ctve 
družstva, do vlastn�ctva SBD k 31.12.1990, po transform�cii Bytov�ho  družstva Petržalka. 

Podľa z�skan�ch inform�ci� od Gener�lneho investora Bratislavy ďalej len „GIB“ s� 
niektor� terasy spolu s PTV veden� v tejto mestskej organiz�cii na �čte 042 – Nedokončen� 
invest�cie a neboli odovzdan� do vlastn�ctva, ani do spr�vy žiadnemu subjektu, hoci s� 
už�van�. Ich dokončenie a skolaudovanie m�že vykonať len vlastn�k, ktor�m je hlavn� mesto 
SR Bratislava. O ich usporiadanie tunajšia mestsk� časť žiadala viackr�t, doteraz 
k usporiadaniu nedošlo, pravdepodobne z toho d�vodu, že ani uveden� organiz�cia nem� 
potrebn� dokument�ciu usporiadan� a ani doklad o skolaudovan� objektu. 

Pred rokom 1991 boli bytov� domy s VVO a PTV vo vlastn�ctve št�tu – spr�ve 
Bytov�ho podniku, pr�padne aj in�ch št�tnych podnikov, v ktor�ch boli tzv. št�tne byty,
podnikov� byty, byty v domoch osobitn�ho určenia, alebo v družstevnom vlastn�ctve SBD.
O objekty a ich prev�dzkovanie sa na z�klade kolaudačn�ch, resp. už�vac�ch povolen� staral 
už�vateľ, ktor� bol uveden� v už�vacom povolen�. O b�val� št�tne bytov� domy spolu s VOV 
a PTV, ktor� tvorili funkčn� celok, sa staral Bytov� podnik Bratislava V, št�tny podnik 
a o družstevn� sa staralo SBD Petržalka. 

Situ�cia ohľadom vlastn�ckych pr�v  nebola jednoznačn�. V jednom dome, ako samostatnej 
budove, s jedn�m s�pisn�m č�slom, s viacer�mi vchodmi so samostatn�mi orientačn�mi 
č�slami, boli r�zni vlastn�ci, resp. spr�vcovia (Bytov� podnik, bytov� družstvo, št�tne 
podniky, št�tne inštit�cie a pod.).   
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Prechod  vlastn�ctva bytov�ch domov zo št�tu na obce 

Na z�klade z�kona č. 138/1991 Zb. o majetku obc�, v znen� neskorš�ch predpisov, 
vlastn�kom domov spravovan�ch Bytov�m podnikom Bratislava, sa stalo hlavn� mesto SR 
Bratislava. Tento vlastn�k časť majetku na �zem� mestskej časti zveril do spr�vy mestskej 
časti Bratislava-Petržalka. Protokolom č. 78 zo dňa 1. 11. 1991 o zveren� obecn�ho majetku 
a s t�m s�visiacimi majetkov�mi pr�vami a z�v�zkami, bol do spr�vy mestskej časti 
Bratislava-Petržalka zveren� majetok veden� na �čte 010 z�kladn� prostriedky v celkovej 
hodnote 2 677 455 000,- Kčs. T�to čiastka obsahuje majetok rozdelen� podľa jednotliv�ch 
tried takto:
- budovy 2 663 656 381,- Kčs
- stavby a rozvody 429 956,- Kčs
- energetick� a hnacie stroje a zariadenia 141 394,- Kčs
- pracovn� stroje a zariadenia 710 196,- Kčs
- pr�stroje a špeci�lne technick� zariadenia 8 659 041,- Kčs
- dopravn� prostriedky 3 770 596,- Kčs
- invent�r 34 790,- Kčs
- inventarizačn� rozdiely 52 847,- Kčs.

T�m, že v zverovacom protokole nie je uveden� presn� špecifik�cia majetku, v invent�rnom 
zozname a na pr�slušn�ch invent�rnych kart�ch s� veden� iba jednotliv� stavby podľa č�siel 
stavebn�ch objektov, ned� sa z nich bez technickej a pr�vnej dokument�cie presne určiť čo 
tvor� ich s�časti, ani hodnota jednotliv�ch bytov�ch domov a n�sledne ani samostatne 
finančn� hodnota ter�s. Uveden� invent�rny s�pis okrem toho obsahuje aj objekty – bytov� 
domy, ktor� sa nach�dzaj� v k. �. Rusovce. Tieto objekty boli na z�klade žiadosti našej 
mestskej časti odzveren� a vr�ten� hlavn�mu mestu SR Bratislava.

Pri preverovan� vlastn�ckych vzťahov v katastri nehnuteľnost� bolo zisten�, že niektor�
terasy spolu s VOV a PTV nie s� zap�san� v listoch vlastn�ctva ako samostatn� stavby. Pritom 
však pozemky, ktor� sa nach�dzaj� pod uveden�mi stavbami, s� označen� k�dom ako druh 
pozemku - zastavan� plochy a n�dvoria. To znamen�, že pri určovan� spr�vcu terasy sme 
vych�dzali z dostupn�ch kolaudačn�ch, resp. už�vac�ch povolen�, v ktor�ch bol uveden� 
vtedajš� už�vateľ PTV a VOV. Na z�klade t�chto rozhodnut� mestsk� časť zabezpečila 
zap�sanie ter�s pri bytov�ch domoch spravovan�ch Bytov�m podnikom Petržalka, aspoň na 
evidenčn� list katastra nehnuteľnost� č. 2853 – Hlavn� mesto SR Bratislava, Bytov� podnik 
Petržalka. Katastr�lne �rady už evidenčn� listy, v ktor�ch boli zap�san� už�vatelia 
nehnuteľnost� neved�.

Sp�sob prevodu vlastn�ctva bytov a nebytov�ch priestorov ich n�jomcom

Na z�klade z�kona č. 182/1993 Z.z o vlastn�ctve bytov a nebytov�ch priestorov v znen� 
neskorš�ch predpisov, hlavn� mesto SR Bratislava a Bytov� družstvo Petržalka, aj ostatn� 
vlastn�ci št�tnych a družstevn�ch bytov drviv� v�čšinu bytov a nebytov�ch priestorov 
odpredali ich n�jomcom. Cit. z�kon v � 2 určuje, že spoločn�mi časťami domu s� časti domu 
nevyhnutn� na jeho podstatu a bezpečnosť, najm� z�klady, strechy, chodby, obvodov� m�ry, 
priečelia, vchody, schodištia, spoločn� terasy, povaly, podkrovia a nosn� a izolačn� 
konštrukcie. Z�kon tiež určuje, že v zmluve o prevode vlastn�ckeho pr�va k bytu 
a nebytov�ho priestoru maj� byť určen� a pop�san� spoločn� časti domu, zastavan�ho a 
priľahl�ho pozemku. S n�vrhom na z�pis vkladu vlastn�ckeho pr�va do katastra nehnuteľnost� 
sa mala podľa z�kona predložiť dokument�cia, z ktorej je zrejm� poloha a plocha bytu 
a nebytov�ho priestoru a spoločn�ch čast� domu a pr�slušenstva.
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Pri prvom predaji bytu v bytovom dome, malo byť jednoznačne určen�, čo je spoločnou 
časťou domu, t.j. či spoločn� poch�dzne terasy, ktor� s� pr�stupov�mi komunikačn�mi 
priestormi do bytov a nebytov�ch  priestorov s� s�časťami bytov�ch domov, alebo nie s� 
s�časťami t�chto domov, ale s� strechami pristavan�ch samostatn�ch nebytov�ch objektov 
a teda ich s�časťami. P�vodn� vlastn�k, pri prevode vlastn�ctva prv�ho bytu, mal z�roveň 
určiť, že ak poch�dzna terasa nie je s�časťou bytov�ho domu, ale s�časťou k nemu 
pristavanej samostatnej nebytovej budovy (napr. hromadnej gar�že), maj� vlastn�ci bytov 
a nebytov�ch priestorov pr�vo prechodu pr�padne prejazdu po tejto terase, ktor� je strechou 
a s�časťou gar�že, ako samostatnej stavby. Ak by vlastn�ci domov postupovali v s�lade so 
z�konom, potom by nedošlo k sporom o vlastn�ctvo ter�s a s t�m s�visiacich povinnost� starať 
sa o tento majetok.

Z�sadnou podmienkou, aby byty v bytov�ch domoch mohli byť odpredan� aj s ich 
s�časťami, bol spr�vny z�pis bytov�ch domov do katastra nehnuteľnost� a ich zakreslenie do 
katastr�lnej mapy. 

Z katastr�lnej mapy vypl�va, že v katastri nehnuteľnost� s� zap�san� len bytov� domy
na samostatne vytvoren�ch pozemkoch bez poch�dznych ter�s. Terasy bez ohľadu na to, či 
pod nimi je voľn� priestor, alebo je vytvoren� nebytov� priestor ako pristavan� technick� 
vybavenosť, s� zameran� na samostatne vytvoren�ch pozemkoch, evidovan� ako zastavan� 
plocha, bez určenia druhu stavby, jej vlastn�ka. Niektor� z nich s� pritom nebytov�mi 
priestormi zasahuj�cimi pod bytov� dom, prev�dzkovo prepojen� s bytov�m domom. Aj keď  
v niektor�ch zmluv�ch o prevode vlastn�ctva bytov je ako spoločn� časť domu uveden� 
spoločn� terasa, t�to nie je identifikovan� v zmluve uveden�m č�sla parcely na ktorej sa 
nach�dza, t�m je sporn�, ktor� terasa je spoločnou časťou domu. 

Je potrebn� mať na zreteli, že samotn� poch�dzna terasa, bez toho, aby pod ňou nebol 
vstavan� nebytov� priestor (prev�dzka, gar�ž), nem�že byť v katastri nehnuteľnost�
zap�san� ako samostatn� stavba (budova), nakoľko nie je samostatnou vecou (budovou),
ani samostatnou nehnuteľnosťou, je len s�časťou inej bytovej a lebo nebytovej budovy, ktor� 
mus� byť z�roveň nehnuteľnosťou.  

Mal� časť t�chto vstavan�ch priestorov pod terasami, je v katastri nehnuteľnost� 
evidovan� ako samostatn� nebytov� budova (v�čšinou gar�ž) v spoluvlastn�ctve jednotliv�ch 
vlastn�kov gar�ž� v nej sa nach�dzaj�cich. K tomu, aby gar�že vstavan� pod poch�dznou 
terasou mohli byť samostatnou nebytovou budovou, museli byť ako samostatn� budova 
povolen�, postaven� a skolaudovan�. Musia tvoriť samostatn� budovu s vlastn�mi stenami 
a strechou, prev�dzkovo neprepojen� s bytov�m domom; strechu jej tvor� buď poch�dzna 
terasa ako jej s�časť, alebo m� vlastn� samostatn� strechu nez�visl� od stavby terasy, ktor� 
nie je jej s�časťou. Od stavebno-technick�ho vyhotovenia jednotliv�ch PTV z�vis�, či s� 
s�časťami bytov�ch domov ako ich pr�stavby, aj keď s� pod nimi vytvoren� nebytov� 
priestory, alebo s� samostatn�mi stavbami ako nebytov� budovy a t�m nehnuteľnosťami, 
ktor� m�žu byť predmetom samostatn�ho vlastn�ckeho pr�va evidovan� v katastri 
nehnuteľnost�. 

Od v�stavby ter�s uplynulo už viac ako 25 rokov a takmer dvadsať rokov od odpredaja 
bytov a nebytov�ch priestorov v bytov�ch domoch. Odvtedy sa terasy neopravovali 
a neudržiavali. Stav niektor�ch ter�s a ich s�čast� ohrozuje životy a zdravie os�b a poškodzuje 
majetok a p�sob� neesteticky. Nedodržanie citovan�ch ustanoven� z�kona o vlastn�ctve bytov 
a nebytov�ch priestorov pri prevode vlastn�ctva bytov  a nebytov�ch priestorov zo strany 
vlastn�kov bytov�ch domov, najm� nespr�vne zameranie a z�pis bytov�ch domov do katastra 
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nehnuteľnost�, nevysporiadanie sa s charakterom poch�dznych ter�s ako PTV, bez ktor�ch nie 
je možn� vstup do nebytov�ch prev�dzok aj bytov v bytov�ch domoch sp�sobuje už viac 
rokov spory o to, kto je vlastn�kom ter�s zodpovedn�m za ich prev�dzku, �držbu a opravy. 
Prispelo k tomu aj porušovanie stavebn�ho z�kona, ktor� uklad� vlastn�kovi stavby povinnosť 
uchov�vať  dokument�ciu skutočn�ho vyhotovenia stavby po cel� čas jej už�vania a pri zmene 
vlastn�ctva ju odovzdať nov�mu nadob�dateľovi. Vlastn�ci bytov, resp. spr�vcovia bytov�ch 
domov sa vyhov�raj�, že nemaj� projektov� dokument�ciu skutočn�ho vyhotovenia stavby, 
z ktorej mus� byť zrejm�, či poch�dzna trasa je s�časťou bytov�ho domu, resp. viacer�ch 
bytov�ch domov, alebo je s�časťou pristavanej technickej vybavenosti- nebytovej budovy. 

Vlastn�ci bytov a nebytov�ch priestorov a spr�vcovia bytov�ch domov, vlastn�ci 
vstavan�ch nebytov�ch stavieb pod terasami a b�val� vlastn�ci bytov�ch domov, ktor� sa 
v k�pnych zmluv�ch nevysporiadali s poch�dznymi terasami, sa snažili zodpovednosť 
presun�ť na hlavn� mesto a tunajšiu mestsk� časť s od�vodnen�m, že poch�dzne terasy s� 
pozemn�mi komunik�ciami, a t�m vlastn�ctvom hlavn�ho mesta ako obce, v spr�ve mestskej 
časti z titulu spravovania miestnych komunik�ci� III. a IV. triedy a �čelov�ch komunik�ci�.

Porovnanie s�časn�ho faktick�ho stavu s pr�vnym stavom

K majetkovopr�vnej podstate poch�dznych ter�s malo hlavn� mesto Bratislava
vypracovan� pr�vnu anal�zu k niektor�m bytov�m domom s terasami, ktor� p�vodne 
vlastnilo Bytov� družstvo Petržalka, s ktorou sa obozn�mila aj mestsk� časť Bratislava-
Petržalka. V jej intenci�ch pos�dila skutkov� a pr�vny stav poch�dznych ter�s pristavan�ch 
k bytov�m domom spravovan�m p�vodne Bytov�m družstvom Bratislava, ktor� prešli do 
vlastn�ctva hlavn�ho mesta v spr�ve tunajšej mestskej časti aj t�ch, ktor� boli vo vlastn�ctve 
in�ch subjektov spravuj�cich bytov� domy vo vlastn�ctve št�tu. Byty a nebytov� priestory v 
domoch, ktor� prešli do vlastn�ctva obce, odpred�valo ich n�jomcom hlavn� mesto SR 
Bratislava.

Mestsk� časť vych�dzala zo skutkov�ho stavu ter�s pristavan�ch k bytov�m domom 
na �zem� mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktor� zistila len z dostupn�ch podkladov.
V niektor�ch t�chto domoch mestsk� časť spravuje byty, ktor� neboli odpredan� ich 
n�jomcom a pozn� ich skutkov� stav. 

Ako je uveden� v predch�dzaj�cej časti, poch�dzne terasy boli skolaudovan� ako pristavan�
technick� vybavenosť k bytov�m domom a sl�žia spolu so z�sobovac�mi tunelmi na 
zabezpečenie pr�stupu do bytovej časti domu a prev�dzok. Terasy s� pristavan� k domom
z ktor�ch je vstup do bytovej časti domu a nebytov�ch priestorov (VOV) umiestnen�ch na 
�rovni vstupov na I. poschod� domov alebo na zv�šenom pr�zem�. Pod terasami s� vo v�čšine 
domov vedľajšie vstupy do domov pre vlastn�kov bytov a z�sobovacie vstupy do nebytov�ch 
priestorov, pr�padne parkovacie st�tia pre motorov� vozidl�. Niektor� priestory pod terasami 
s� zastavan� dodatočne vstavan�mi gar�žami, v niektor�ch častiach s� vstavan� in� nebytov� 
priestory, v niektor�ch častiach s� z�sobovacie tunely pre z�sobovacie vozidl� s vykladac�mi 
rampami do prev�dzok nad terasami, pod niektor�mi terasami s� voľne zaparkovan� 
motorov� vozidl�. Strechy vstavan�ch gar�ž� a nebytov�ch obchodn�ch priestorov tvor� 
terasa, tzn. nemaj� vlastn� strechu. Niektor� vstavan� priestory, ktor� vznikli formou 
stavebn�ch �prav jestvuj�cej terasy, nemožno považovať za samostatn� stavby z d�vodu, že 
stavebno - konštrukčne tvoria v danom pr�pade s existuj�cou terasou jeden celok, nakoľko 
terasa tvor� ich strechu.
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Porovnan�m skutkov�ho stavu s pr�vnymi predpismi vzťahuj�cimi sa na dan� oblasť, 
ktor� s� uveden� v pr�lohe tohto materi�lu, je možn� urobiť tieto pr�vne z�very:

Až na niektor� v�nimky, objekty pristavanej technickej vybavenosti nie s� samostatn�mi 
vecami ani nehnuteľnosťami, preto nem�že byť predmetom samostatn�ho vlastn�ckeho 
pr�va a ako tak� sa nem�žu zap�sať samostatne do katastra nehnuteľnost�.

Samotn� poch�dzne terasy nie s� samostatn�mi stavbami, ale s� buď:

a) s�časťou bytov�ho domu, pretože boli vybudovan� na �čely pr�stupu do bytovej časti 
a z�sobovania prev�dzok VOV a ich odstr�nen�m by sa �plne znemožnil pr�stup do 
nebytov�ch priestorov na 1. nadzemnom podlaž�, resp. na 2. nadzemnom podlaž�, sťažil by sa 
pr�stup do bytov a t�m by sa znehodnotila stavba cel�ho domu ako hlavn� vec. 
Z�sobovacie tunely s� povinn�m vybaven�m domov, v ktor�ch s� umiestnen� prev�dzky 
zabezpečuj�ce dopravn� obsluhu, parkovanie a pr�stup.
Poch�dzne terasy s� zo z�kona spoločn�mi časťami bytov�ch resp. polyfunkčn�ch domov
a to bez ohľadu na to, či boli pristavan� n�sledne po skolaudovan� domu, bez ohľadu na to 
z ak�ch zdrojov boli financovan�, bez ohľadu na to kto bol ich stavebn�kom. S 
prevodom vlastn�ctva bytov a nebytov�ch priestorov došlo automaticky aj k prevodu
spoluvlastn�ckeho podielu na spoločn�ch častiach a zariadeniach domu a vlastn�ci bytov 
a nebytov�ch priestorov z�skali spoluvlastn�cky podiel na PTV, ktor� je spoločnou časťou 
domu.  Nebolo k tomu potrebn� osobitn� vyhl�senie a nemohlo k tomu d�jsť ani samostatn�m 
prevodom.

Poch�dzne terasy nespĺňaj� krit�ria miestnych komunik�ci�, nakoľko nie s�
pozemn�mi stavbami všeobecne pr�stupn�mi, nie s� zaraden� do siete miestnych 
komunik�ci�, technicky ani umiestnen�m nezodpovedaj� krit�ri�m miestnych komunik�ci� 
a ani neboli povolen� ako miestne komunik�cie v zmysle cestn�ho z�kona. 
Objekty pristavanej technickej vybavenosti nie s� samostatn�mi vecami ani nehnuteľnosťami, 
preto nem�že byť predmetom samostatn�ho vlastn�ckeho pr�va a ako tak� sa nem�žu zap�sať 
samostatne do katastra nehnuteľnost�. Vlastn�ci bytov a nebytov�ch priestorov s� zodpovedn� 
za opravy a �držbu svojho majetku a v intenci�ch z�kona č. 182/1993 Z.z. o vlastn�ctve bytov 
a nebytov�ch priestorov s� povinn� zabezpečovať opravy, �držbu a čistenie spoločn�ch 
ter�s, z�sobovac�ch tunelov a parkovac�ch miest.

b) s�časťou nebytovej budovy, jej strechou, ktor� bola vybudovan� ako pristavan� technick� 
vybavenosť bytov�ho domu, resp. dodatočne k nemu dostavan� a ako samostatn� nebytov� 
budova je zap�san� v katastri nehnuteľnost�. V tomto pr�pade, ak strecha tejto nebytovej 
budovy z�roveň sl�ži ako pr�stupov� komunik�cia k nebytov�m priestorom a bytom 
v bytovom dome, maj� jej už�vatelia vecn� bremeno opr�vňuj�ce ich už�vať t�to strechu na 
dan� �čel. Tento �čel mus� byť zrejm� z projektovej dokument�cie skutočn�ho vyhotovenia 
poch�dznej terasy ako PTV, pr�padne podľa povolenej zmeny dokončenej stavby, ktorou bola 
n�sledne povolen� v�stavba nebytovej budovy, s�časťou ktorej sa stala poch�dzna terasa.

Tak�to terasa, ktor� je s�časťou pristavanej nebytovej budovy – gar�že, ako jej strecha 
a zap�san� je v katastri nehnuteľnost� ako samostatn� budova, je napr. na Gessayovej ulici č. 
33 až 47 v Bratislave. P�vodn� vlastn�k bytov�ho domu a PTV, Bytov� družstvo Petržalka 
odpredal n�jomcom byty a nebytov� priestory v bytovom dome a n�jomcom gar�ž� odpredal 
gar�že vstavan� pod terasou v hromadnej gar�ži ako samostatnej nebytovej budove bez toho, 
aby pre vlastn�kov bytov a nebytov�ch priestorov v bytovom dome zriadil pr�vo prechodu do 
bytov a nebytov�ch priestorov  po streche gar�ž�.
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Samotn� poch�dzne terasy m�žu tvoriť zo zákona spoločn� časť budovy a to jedn�ho 
alebo viacer�ch bytov�ch domov, alebo spoločn� časť - strechu nebytovej budovy pod 
touto terasou, ak t�to m�že byť samostatnou stavbou prev�dzkovo neprepojenou s bytov�m
domom. Je tomu tak bez ohľadu na to, či terasy boli postaven� s�časne s domom, alebo boli 
pristavan� n�sledne po skolaudovan� domu, bez ohľadu na to z ak�ch zdrojov boli 
financovan�, bez ohľadu na to kto bol ich stavebn�kom. S prevodom vlastn�ctva bytov 
a nebytov�ch priestorov došlo automaticky aj k prevodu spoluvlastn�ckeho podielu na 
spoločn�ch častiach a zariadeniach domu a vlastn�ci bytov a nebytov�ch priestorov z�skali 
spoluvlastn�cky podiel na PTV, ak s� s�časťou ich bytov�ho domu. Nebolo k tomu potrebn� 
osobitn� vyhl�senie a nemohlo k tomu d�jsť ani samostatn�m prevodom.

Vlastn�k bytov�ho domu je podľa stavebn�ho z�kona povinn� uchov�vať doklady, 
predovšetk�m dokument�ciu skutočn�ho vyhotovenia  stavby po cel� čas jej už�vania. Z tejto 
dokument�cie, stavebn�ho povolenia a kolaudačn�ho rozhodnutia mus� byť zrejm�, čo je 
s�časťou domu a na ak� �čel sa využ�va. Ak sa doklady, predovšetk�m dokument�cia 
nezachovala, stavebn� �rad m�že vlastn�kovi stavby nariadiť, aby obstaral t�to dokument�ciu. 
Stavebn� �rad na z�klade tejto dokument�cie osvedč�, na ak� �čel sa stavba už�va, t.j. aj to, či 
terasa je jej s�časťou, alebo nie je s�časťou bytov�ho domu.

Bez t�chto dokladov nie je možn� hodnoverne pos�diť, či predmetn� stavba 
pristavanej technickej vybavenosti je samostatnou nebytovou stavbou, ktorej strechu tvor� 
poch�dzna terasa, alebo PTV ako poch�dzna terasa aj nebytov� priestory pod ňou vstavan�,
je jedn�ho alebo viacer�ch bytov�ch domov, prev�dzkovo s nimi prepojen�, bez ktorej by 
dom stratil funkčnosť, hospod�rske určenie  a bol by znehodnoten�. 

Z�ver 

Nie u všetk�ch ter�s s� zn�me majetkov� vzťahy z toho d�vodu je možn� rozčleniť terasy na 
dve z�kladn� skupiny:

I. majetkovo vysporiadan� terasy
II. majetkovo nevysporiadan� terasy

I. majetkovo vysporiadan� terasy
Z dostupn�ch dokladov, ktor�mi je kataster nehnuteľnost�, je možn� zistiť s�časťou ktorej 
stavby je terasa a t�m aj jej vlastn�ka. Terasy zakreslen� v katastr�lnej mape s� s�časťou 
nebytovej budovy (ako jej strecha), ktor� je samostatnou stavbou a je zap�san� v katastri 
nehnuteľnost� a na liste vlastn�ctva ako podielov� spoluvlastn�ctvo jednotliv�ch vlastn�kov 
nebytov�ch priestorov v nej sa nach�dzaj�cich, ktor� maj� spoluvlastn�cky podiel na jej 
spoločn�ch častiach a zariadeniach. T�to skutočnosť je uveden� aj v k�pnych zmluv�ch 
t�chto nebytov�ch priestorov.

II. majetkovo nevysporiadan� terasy
Z dostupn�ch dokladov, ktor�mi je kataster nehnuteľnost�, nie je možn� zistiť s�časťou 
ktorej stavby je terasa a t�m ani jej vlastn�ka. Terasy spolu s PTV nie s� ako stavby 
zap�san� v katastri nehnuteľnost�, s� zameran� na samostatnom pozemku, určen� len 
sp�sobom už�vania pozemku - zastavan� plocha bez bližšieho určenia druhu stavby. 
Pozemok zastavan� terasou nie je „prislučkovan�“ k pozemku, na ktorom je zap�san� 
bytov� dom, t�m nie je jeho s�časťou. Samotn� bytov� dom je zakreslen� aj zap�san� na 
inej samostatnej parcele akoby terasa nebola jeho s�časťou. Pritom ako zistila mestsk� časť, 
napr. v bytovom dome Jasovsk� 2, 4 je v k�pnych zmluv�ch uveden�, že s�časťou domu s� 
aj spoločn� terasy, bez identifikovania pozemku, na ktorom sa nach�dzaj�. Bytov� dom je 
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zakreslen� a zap�san� len na jednom pozemku a tak aj uveden� aj v k�pnych zmluv�ch 
a spoločn� terasy sa nach�dzaj� na inom pozemku, označen� len k�dom sp�sobu už�vania 
ktor� už v k�pnych zmluv�ch nie je uveden�. 

Bytov� domy boli zameran� a zap�san� v katastri nehnuteľnost� na samostatnom 
pozemku tak, akoby pristavan� technick� vybavenosť nebola ich s�časťou. Pristavan� 
technick� vybavenosť je identifikovan� na samostatnom pozemku len ako pozemn�
inžinierska stavba, identifikovan� len k�dom využ�vania  pozemku.

V z�ujme odstr�nenia tohto nez�konn�ho stavu, ktor�ho riešenie už nie je možn� ďalej 
odkladať, je nutn� preveriť technick� aj pr�vny stav každej terasy (každ�ho vchodu na 
terase) a vec riešiť syst�movo. V prvom rade je nutn� zistiť stav technickej a pr�vnej 
dokument�cie každ�ho domu s PTV, t.j. preveriť, či vlastn�ci maj� projektov� 
dokument�ciu skutočn�ho vyhotovenia stavby s pr�slušn�mi stavebn�mi a kolaudačn�mi 
rozhodnutiami. V pr�pade ak t�to dokument�cia neexistuje, navrhujeme postupovať podľa 
�104 stavebn�ho z�kona, t.j. vlastn�k zabezpeč� vypracovanie projektovej dokument�cie 
skutočn�ho realizovania stavby, ktor� over� stavebn� �rad. V�sledkom bude preuk�zanie, 
čoho s�časťou je terasa a kto je jej vlastn�kom, pr�padne spoluvlastn�kom. Až na z�klade 
t�chto dokladov m�že stavebn� �rad nariadiť vlastn�kovi stavby vykonať opravy, �držbu, 
zabezpečovacie pr�ce, pr�padne nevyhnutn� �pravy ter�s. Mestsk� časť na z�klade 
relevantn�ch dokladov sa bude m�cť rozhodn�ť, či poskytne dot�ciu na vykonanie opr�v 
zdevastovan�ch ter�s ohrozuj�cich bezpečnosť obyvateľov.  

Obec, t.j. hlavn� mesto SR Bratislava ani mestsk� časť Bratislava-Petržalka nemaj� 
z�konn� povinnosť opravovať ani udržiavať predmetn� PTV, pretože nie s� vlastn�kmi 
PTV, ktor� nie s� miestnymi komunik�ciami ani verejn�mi priestranstvami.

Pr�lohy:
- Pr�vne predpisy vzťahuj�ce sa na uveden� problematiku

Pr�vne predpisy vzťahuj�ce sa na uveden� problematiku: 

Oblasť stavebn� a občiansko – pr�vna

Občiansky z�konn�k č. 40/1964 Zb. v znen� zmien a doplnkov 

Podľa � 118 
ods. 1 Predmetom občianskopr�vnych vzťahov s� veci, pokiaľ to ich povaha prip�šťa, pr�va 
alebo in� majetkov� hodnoty.
ods. 2 Predmetom občianskopr�vnych vzťahov m�žu byť tiež byty a nebyt. priestory. 

Či m�že byť hmotn� predmet považovan� za samostatn� vec z�vis� od 
okolnost�, hospod�rskeho určenia, funkcie veci, a pod.

Podľa � 119 
ods. 1 Veci s� hnuteľn� alebo nehnuteľn�.
ods. 2 Nehnuteľnosti s� pozemky a stavby spojen� so zemou pevn�m z�kladom 

Stavbou nemus� byť len budova ale aj technick� zariadenie, pokiaľ zodpoved� povahe stavby.
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Pri posudzovan� stavieb nie je pr�vne v�znamn�, či stavba bola alebo nebola povolen�, alebo 
či je opr�vnen� alebo neopr�vnen� (postaven� na cudzom pozemku)

Podľa � 120 
ods. 1 S�časťou vec� je všetko, čo k nej podľa jej povahy patr� a nem�že byť oddelen� bez 
toho, že by sa t�m vec znehodnotila.

Znehodnoten�m veci je zn�ženie hodnoty, zhoršen� jej estetiky, zn�ženie jej funkčnosti, 
narušenie jej hospod. �čelu. S�časťou stavby s� jej nadstavby, pr�stavby, prestavby. 

S�časť veci nem�že byť samostatn�m predmetom občianskopr�vnych vzťahov.
Pri zmluvnom prevode prech�dza na nadob�dateľa spolu s hlavnou vecou bez toho, aby 
bola v zmluve v�slovne uveden�.

ods. 2 Stavby, vodn� toky a podzem. vody nie s� s�časťou pozemku.

Podľa rozsudku Najvyššieho s�du ČSSR- R 108/1967: Re�lne rozdelenie budov je možn� len 
vtedy ak vznikn� na z�klade stavebn�ch �prav vykonan�ch podľa predpisov samostatn� 
budovy; nepr�pustn� je ich delenie podľa poschod� a ich čast�.

Z�kon č. 50/1976 Zb. o �zemnom pl�novan� a stavebnom poriadku (stavebn� z�kon) 
v znen� neskorš�ch predpisov v stave platnom do 1.8.2000 pojem stavba neuv�dzal. 

Podľa � 43a stavebn�ho z�kona 
(2) Pozemn� stavby s� priestorovo s�streden� zastrešen� budovy vr�tane podzemn�ch  

priestorov, ktor� s� stavebnotechnicky určen� na ochranu ľud�, zvierat alebo vec�; nemusia 
mať steny, ale musia mať strechu. Podľa �čelu sa delia na  bytov� budovy a nebytov� budovy. 
Inžinierske stavby s� diaľnice, cesty, �čel. komunik�cie, n�brežia, chodn�ky, nekryt� 
parkovisk�.

Podľa � 104
(1) stavebn�ho z�kona, ak sa  doklady ( predovšetk�m  overen� dokument�cia), 

z ktor�ch by bolo možn� zistiť �čel, na ktor� bola stavba povolen�, nezachovali,  plat�, že 
stavba je určen� �čelu, na ktor�  je svoj�m stavebnotechnick�m usporiadan�m vybaven�. 

(2) Stavebn� �rad m�že  vlastn�kovi stavby  nariadiť, aby obstaral dokument�ciu 
skutočn�ho realizovania stavby v pr�padoch, keď nebola v�bec vyhotoven�, nezachovala sa  
alebo nie je  v n�ležitom stave.

Pojem stavba vymedzovala vyhl. č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej �prave �zem. konania 
a staveb. poriadku, platn� do 1.8.2000.

Podľa � 1 tejto vyhl�šky 
1) za stavby sa považuj� všetky stavby bez zreteľa na ich:

a) stavebnotechnick� vybavenie, budovy, veže, sil�, n�drže, komunik�cie, 
tunely, mosty, l�vky, n�stupištia, vedenie,

b) �čel- na b�vanie, skladovanie, prepravu, vod. stavby, rekre�ciu,
2) zmenami dokončen�ch stavieb, nadstavieb, pr�stavieb- rozširuje a ktor� s� navz�jom 

prev�dzkovo spojen� s doterajšou stavbou
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Vyhl�ška neriešila, či je stavba spojen� pevn�m z�kladom so zemou. T�to ot�zka je 
rozhoduj�ca len pre pos�denie, či ide o nehnuteľnosť.

Vyhl. č. 83/1976 Zb. o všeob. tech. požiadavk�ch na v�stavbu, ktor� platila do 1.8.2000, 
bližšie špecifikovala požiadavky na v�stavbu.
Podľa �6 ods. 1
Všetky stavby musia mať zabezpečen� pr�stup z verejnej pozemnej komunik�cie kapacitne 
vyhovuj�cou komunikačnou pr�pojkou.
Komunikačn� pr�pojky a �čelov� komunik�cie stavieb sa musia dokončiť pred kolaud�ciou 
stavby
Podľa � 41 ods. 2 Vzdialenosť medzi priľahl�m okrajom cesty alebo miestnej 
komunik�cie v s�delnom �tvare a priečel�m alebo št�tom stavieb na b�vanie m� byť aspoň 
6 m.

Vyhl. č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovuj� podrobnosti o všeobecne technick�ch 
požiadavk�ch na v�stavbu a o všeobecn�ch technick�ch požiadavk�ch na stavby, ktor� 
nadobudla �činnosť od 8.7.2002, ustanovuje v 

�7
Stavby podľa druhu a �čelu musia mať kapacitne vyhovuj�ce pripojenie na pozemn�
komunik�cie, pr�p. na �čelov� komunik�cie. Mus� vyhovovať požiadavk�m bezpečn�ho 
už�vania stavby, prev�dzkovanie, mus� spĺňať požiadavky na dopravn� obsluhu, 
parkovanie a pr�stup a použitie požiarnej techniky. 

Stavba ako to vyžaduje �čel, mus� mať zabezpečen� pr�stup vozidiel na z�sobovanie 
a priestor na st�tie vozidiel pri nakladan� a vykladan�.
Pr�stupov�  cesty k stavbe musia byť zhotoven�  do začatia už�vania stavby.

Podľa � 8
Stavba mus� mať pred svojim vstupom rozptylov� plochu zabezpečuj�cu pr�stup, odchod 
a rozptyl os�b. Mus� byť vybaven� odstavn�m alebo parkovac�m stojiskom ako s�časť stavy, 
alebo prev�dzkovo oddeliteľn�.

Z�kon č. 135/1961 Zb. o pozemn�ch komunik�ci�ch (cestn� z�kon)

Podľa �1 
Pozemné komunik�cie sa rozdeľuj� na diaľnice, cesty, miestne komunik�cie a �čelov� 
komunik�cie.
Podľa �2
Pl�novanie, pr�prava a v�stavba ciest vo vlastn�ctve obc� a miestnych komunik�ci� 
zabezpečuj� obce; pri �čelov�ch komunik�ci�ch ich zabezpečuj� ich vlastn�ci a in� opr�vnen� 
osoby navrhovanie pozemn�ch komunik�ci� sa vykon�va podľa STN.
Podľa �3d 
Miestne komunik�cie s� vo vlastn�ctve obc�.
�čelov� komunik�cie s� vo vlastn�ctve št�tu alebo in�ch pr�vnick�ch  alebo fyzick�ch os�b. 
Podľa �4d
Miestnymi komunik�ciami s� všeobecne pr�stupov� a už�van� ulice, parkovisk� vo vlastn�ctve 
obc� a verejn� priestranstv�, ktor� sl�žia miestnej doprave a s� zaraden� do siete miestnych 
komunik�ci�.
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Podľa �22
ods. 1 �čelov� komunik�cie sl�žia spojeniu jednotliv�ch v�robn�ch z�vodov alebo 
jednotliv�ch nehnuteľnost� s ostatn�mi pozemn�mi komunik�ciami alebo komunikačn�m 
�čelom v uzavret�ch priestoroch alebo objektoch.
�čelov� komunik�cie a miestne komunik�cie povoľuje a zmysle �1b cestn�ho z�kona 
špeci�lny stavebn� �rad.

ods. 3 �čelov� komunik�cie sa delia na verejn� a neverejn�. �čelov� komunik�cie 
o uzavret�ch priestoroch alebo objektoch s� neverejn�. Verejn� �čelov� komunik�ciu m�že 
obec vyhl�siť za neverejn� len so s�hlasom jej vlastn�ka.

Vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykon�va cestn� z�kon

Podľa �7 
ods. 1 p�s. c) Miestne komunik�cie IV. triedy, ktor� nie s� ani obmedzene pr�stupn� 
prem�vke motor. vozidlami (napr. cestičky, chodn�ky, samostatn� cyklistick� cestičky, 
samostatn� chodn�ky, schody apod.).
Podľa �8 
S�časťou miestnych komunik�ci� s� chodn�ky na nich aj priľahl� chodn�ky, verejn� 
parkovisk� a obratisk�, podchody a priechodov� l�vky.
S�časťou miestnych komunik�ci� nie s� prechody na susedn� nehnuteľnosti, verejn� 
osvetlenie.
STN 736100 
Nemotoristick� komunik�cia je miestna komunik�cia s obmedzen�m pr�stupom určen� pre 
nemotorick� dopravu- upokojen� komunik�cia, cyklistick� komunik�cia a chodn�k.

Z�kon č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastn�ctve bytov platn� do 1.9.1993

Podľa �13 ods. 1 p�s. c) spoločn� časť domu je terasa.
Z�kon č. 182/1993 Z.z.
Podľa �2 ods. 4 Spoločn�mi časťami domu s� na �čely tohto z�kona časti domu nevyhnutn� 
na jeho podstatu a bezpečnosť a s� určen� na spoločn� už�vanie, najm� ...spoločn� terasy. 
Podľa z�kona č. 265/1992 platn�ho od 1.1.1993 do 31.12.1995 nahraden�ho 
z�konom č. 162/1995 Z.z. (katastr�lny z�kon) �činn�m od 1.1.1996, 

pr�va k nehnuteľnostiam zo zml�v uzavret�ch po 1.1.1993 vznikaj�, menia sa a zanikaj� 
vkladom do katastra nehnuteľnost�.

Oblasť ekonomick� a zdrojov financovania
Z�kon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtov�ch pravidl�ch verejnej spr�vy a o zmene a doplnen� 
niektor�ch z�konov  v �plnom doplnenom znen� vr�tane z�kona č. 57/2010 Z.z.
� 2, p�smeno a)
Verejn�mi prostriedkami s� finančn� prostriedky, s ktor�mi hospod�ria pr�vnick� osoby 
verejnej spr�vy
� 3, odsek 4
Na subjekty verejnej spr�vy, ktor�mi s� obce, vyššie �zemn� celky sa vzťahuje tento z�kon, 
ak osobitn� z�kon neustanovuje inak
� 19, odsek 1
Verejn� prostriedky možno použiť na �čely, ktor� s� v s�lade s osobitn�mi predpismi. 
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� 19, odsek 5
Subjekt verejnej spr�vy nie je opr�vnen� zav�zovať sa v bežnom rozpočtovom roku na tak� 
�hrady, ktor� nem� zabezpečen� v rozpočte na bežn� rozpočtov� rok
� 19, odsek 6
Verejn� prostriedky sa m�žu použ�vať na krytie nevyhnutn�ch potrieb a opatren� 
vypl�vaj�cich z osobitn�ch predpisov. Subjekt verejnej spr�vy je povinn� pri použ�van� 
verejn�ch prostriedkov zachov�vať hospod�rnosť, efekt�vnosť a �činnosť ich použitia.
� 30, odsek 2
Za hospod�renie s verejn�mi prostriedkami zodpoved� štatut�rny org�n subjektu verejnej 
spr�vy
� 31, Porušenie finančnej discipl�ny, odsek 1, p�smeno a)
poskytnutie alebo použitie verejn�ch prostriedkov v rozpore s určen�m �čelom
p�smeno j)  nehospod�rne, neefekt�vne a ne�činn� vynakladanie verejn�ch prostriedkov
p�smeno k) nedodržanie ustanoven�ho alebo určen�ho sp�sobu nakladania s verejn�mi 
prostriedkami
p�smeno n) porušenie pravidiel a podmienok, za ktor�ch boli verejn� prostriedky poskytnut�

Z�kon Slovenskej n�rodnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obc� 
v �plnom doplnenom znen� vr�tane z�kona č. 258/2009 Z.z.
� 1, odsek 1
�čelom tohto z�kona je ustanoviť, ktor� veci z majetku Slovenskej republiky prech�dzaj� do 
vlastn�ctva obc� a upraviť majetkov� postavenie a hospod�renie obc� s ich majetkom
� 1, odsek 2
Majetok obce tvoria nehnuteľn� a hnuteľn� veci vr�tane finančn�ch prostriedkov
� 6, odsek 1
Obec hospod�ri so svojim majetkom samostatne alebo prostredn�ctvom spr�vcu majetku obce
� 6, odsek 2
Hlavn� mesto Slovenskej republiky Bratislava a mesto Košice zveruj� časti svojho majetku 
do spr�vy mestsk�m častiam
� 6, odsek 3
Spr�vca alebo mestsk� časť s� opr�vnen� a povinn� majetok obce držať, už�vať na plnenie 
�loh v r�mci predmetu činnosti alebo v s�vislosti s n�m v s�lade s t�mto z�konom a so 
z�sadami hospod�renia s majetkom obce, mestsk� časť tiež v s�lade so štat�tom mesta
� 7, odsek 1
Org�ny obce a organiz�cie s� povinn� hospod�riť s majetkom obce v prospech rozvoja obce 
a jej občanov a tvorby životn�ho prostredia
� 7, odsek 2, p�smeno a)
Org�ny obce a organiz�cie s� povinn� majetok obce zveľaďovať, chr�niť a zhodnocovať. S� 
povinn� najm� udržiavať a už�vať majetok

Z�kon Slovenskej n�rodnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriaden�
v �plnom doplnenom znen� vr�tane z�kona č. 102/2010 Z.z.
� 4, odsek 3, p�smeno a)
Obec pri v�kone samospr�vy najm� vykon�va �kony s�visiace s riadnym hospod�ren�m 
s hnuteľn�m a nehnuteľn�m majetkom obce a s majetkom vo vlastn�ctve št�tu prenechan�m 
obci do už�vania
� 7, odsek 1
Obec financuje svoje potreby predovšetk�m z vlastn�ch pr�jmov, dot�ci� zo št�tneho rozpočtu 
a z ďalš�ch zdrojov
� 8, odsek 1, 2
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Majetkom obce s� veci vo vlastn�ctve obce a majetkov� pr�va obce. majetok obce sl�ži na 
plnenie �loh obce.
� 9, odsek 1
Z�kladom finančn�ho hospod�renia obce je rozpočet obce, ktor� sa zostavuje na obdobie 
jedn�ho kalend�rneho roka
� 11, odsek 4, p�smeno a)
Obecn� zastupiteľstvo rozhoduje o z�kladn�ch ot�zkach života obce, najm� je mu vyhraden� 
určovať z�sady hospod�renia s majetkom obce a majetkom št�tu, ktor� už�va, schvaľovať 
najd�ležitejšie �kony t�kaj�ce sa tohto majetku a kontrolovať hospod�renie s n�m

Štat�t hlavn�ho mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znen� podľa Dodatku č. 3 z 19. 
novembra 2009
Čl�nok 3, odsek 4
Mestsk� časti s� pr�vnick�mi osobami, ktor� za podmienok ustanoven�ch z�konom 
a štat�tom samostatne hospod�ria s vlastn�m majetkom a s vlastn�mi finančn�mi zdrojmi ako 
aj s majetkom, ktor� im bol zveren�
Čl�nok 7, odsek 6
Mestsk�mu zastupiteľstvu je vyhraden� určovať pravidl� nakladania s majetkom Bratislavy 
a so št�tnym majetkom prenechan�m Bratislave a schvaľovať najd�ležitejšie �kony t�kaj�ce 
sa tohto majetku a kontrolovať hospod�renie s n�m
Čl�nok 18, odsek 4, p�smeno d)
Miestnemu zastupiteľstvu je vyhraden� schvaľovať rozpočet mestskej časti, jeho zmeny 
a z�verečn� �čet, ako aj kontrolovať čerpanie rozpočtu
Čl�nok 29, odsek 2, p�smeno b)
mestsk� časť pri plnen� �loh samospr�vy miestneho v�znamu podľa osobitn�ho predpisu 
vykon�va �kony s�visiace s hospod�ren�m s hnuteľn�m a nehnuteľn�m majetkom Bratislavy 
zveren�m jej do spr�vy, s nadobudnut�m majetkom a s vlastn�m majetkom z�skan�m 
vlastnou činnosťou

Z�kon N�rodnej rady Slovenskej republiky z 8. j�la 1993 č. 182/1993 Z.z. o vlastn�ctve 
bytov a nebytov�ch priestorov
v �plnom doplnenom znen� vr�tane z�kona č. 70/2010  Z.z.
� 5, odsek 6
Pr�va a povinnosti zo zmluvy o prevode vlastn�ctva bytu alebo nebytov�ho priestoru v dome 
prech�dzaj� na pr�vneho n�stupcu vlastn�ka bytu alebo nebytov�ho priestoru v dome
� 6, odsek 2
Spr�va domu je obstar�vanie služieb a tovaru, ktor�mi spr�vca alebo spoločenstvo 
zabezpečuje pre vlastn�kov bytov a nebytov�ch priestorov v dome 

a) prev�dzku, �držbu, opravy a udržiavanie spoločn�ch čast� domu, spoločn�ch zariaden� 
domu, priľahl�ho pozemku a pr�slušenstva

e) in� činnosti, ktor� bezprostredne s�visia s už�van�m domu ako celku jednotliv�mi 
vlastn�kmi bytov a nebytov�ch priestorov v dome

� 7a, odsek 2
Nov�ho vlastn�ka bytu alebo nebytov�ho priestoru v dome zav�zuj� aj pr�vne �kony t�kaj�ce 
sa domu, spoločn�ch čast� domu a spoločn�ch zariaden� domu, pr�slušenstva a pozemku 
vykonan� pred prevodom alebo prechodom vlastn�ctva bytu alebo nebytov�ho priestoru 
v dome.
� 7b, odsek 5
Vlastn�ci bytov a nebytov�ch priestorov v dome s� povinn� uhr�dzať finančn� prostriedky do 
fondu prev�dzky, �držby a opr�v a �hrady za plnenia.
� 7c, odsek 9
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Zhromaždenie tvoria všetci vlastn�ci bytov a nebytov�ch priestorov v dome.
e) rozhoduje o použit� prostriedkov fondu prev�dzky, �držby, opr�v
l) rozhoduje o ďalš�ch skutočnostiach, o ktor�ch podľa tohoto z�kona nerozhoduje in�

org�n
� 8, odsek 3
Spr�vca je povinn� viesť samostatn� analytick� �čty osobitne za každ� dom, ktor� spravuje. 
Majiteľom �čtu domu zriaden�ho spr�vcom v banke s� vlastn�ci bytov a nebytov�ch 
priestorov v dome..... Majetok vlastn�kov nesmie spr�vca použiť na krytie alebo �hradu 
z�v�zkov, ktor� bezprostredne nes�visia s činnosťou spojenou so spr�vou domu.
� 8b, odsek 2, p�smeno d)
Pri spr�ve domu je spr�vca povinn� vykon�vať pr�va k majetku vlastn�kov len v z�ujme 
vlastn�kov bytov a nebytov�ch priestorov v dome
� 10, odsek 3
Z fondu prev�dzky, �držby a opr�v sa financuj� v�davky spojen� s n�kladmi na prev�dzku, 
�držbu a opravy spoločn�ch čast� domu, spoločn�ch zariaden� domu, spoločn�ch nebytov�ch 
priestorov, pr�slušenstva a priľahl�ho pozemku, ako aj v�davky na obnovu, moderniz�ciu 
a rekonštrukciu domu. 
� 14, odsek 2
Pri hlasovan� na sch�dzi vlastn�kov sa rozhoduje nadpolovičnou v�čšinou všetk�ch vlastn�kov 
bytov a nebytov�ch priestorov v dome, ak tento z�kon neustanovuje inak.
� 30 
Finančn� prostriedky, ktor� obec z�ska z predaja bytov, nebytov�ch priestorov, domov alebo 
ich čast�, pozemkov zastavan�ch domom, ako aj z priľahl�ch pozemkov, s� pr�jmom rozpočtu 
obce. Obec tieto prostriedky m�že použiť len na obnovu a rozvoj bytov�ho fondu a v�stavbu 
a obnovu infraštrukt�ry obce. Nevyčerpan� finančn� prostriedky s� zdrojom fondu rozvoja 
b�vania obce a obec ich m�že použiť iba na obnovu a rozvoj bytov�ho fondu a v�stavbu a 
obnovu infraštrukt�ry obce; o použit� fondu rozvoja b�vania obce rozhoduje obecn� 
zastupiteľstvo. 
To znamen�, že prostriedky je možn� vynakladať len na obecn� majetok, nie na s�kromn�!

Stanovisko
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve Bratislava-Petržalka zo dňa 14.6.2010

Pr�tomn�: Mgr. Belohorec, Ing. Han�k, Ing. Plšek, MUDr. Janota PhD.,CSc, Ing. Kocka, Mgr. 
Bakerov�-Drag�ňov�

Nepr�tomn�: Ing. Weissensteiner, Ing. Vermeš

K bodu : 
N�vrh postupu riešenia ter�s v k.�. Petržalka

Stanovisko:

Finančn� komisia odpor�ča predložen� materi�l schv�liť.
Hlasovanie:
Pr�tomn� : 5
Za           : 5

V Bratislave 14.6.2010                                                    Mgr. Michal Belohorec v.r.
predseda FK

Za spr�vnosť: Ing. Luk�ček


