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Návrh uznesenia: 

 

Miestna rada  mestskej časti  Bratislava - Petržalka 

 

o d p o r ú č a 

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Petržalka 

 

s ch v á l i ť  

 

prevod vlastníctva garsónového bytu o výmere podlahovej plochy 26,68 m
2 

a s vlastníctvom 

bytu súvisiaceho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

 

katastrálne územie Petržalka 

číslo listu vlastníctva 3249 

súpisné číslo stavby 1667 

číslo parcely pod stavbou 1431 

číslo bytu 22 

číslo poschodia 4 

vchod Rovniankova 14 

spoluvlastnícky podiel na spoločných  

častiach a spoločných zariadeniach domu 

 

2653/582918 

 

s vlastníctvom bytu č. 11 súvisiaceho podielu na pozemku 

 

katastrálne územie Petržalka 

číslo listu vlastníctva 3249 

číslo parcely 1431 

druh parcely parcela registra „C“,  

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 

výmera 798 m² 

spoluvlastnícky podiel 2653/582918 

 

žiadateľovi: 

 

súčasnej nájomníčke bytu za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom vo výške  56.900 €.   

 

Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 31. 12. 2018. V prípade, že kúpna zmluva 

nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma 

zmluvnými stranami 
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Dôvodová  správa 

 

 

Žiadateľ: súčasná nájomníčka bytu, (ďalej len žiadateľka) 

 

Predmet:  byt č. 22 na 4. n. p.  v  bytovom dome Rovniankova 14,  súpisné číslo 1667 

postavenom na pozemku – parcele registra „C“ s parcelným číslom 1431,  spoluvlastnícky 

podiel na spoločných častiach, spoločných zariadeniach, príslušenstve domu a spoluvlastnícky 

podiel na pozemku o veľkosti 2653/582918, katastrálne územie Petržalka, obec Bratislava – 

mestská časť Petržalka, okres Bratislava V, vo vlastníctve  Hlavného mesta SR Bratislava, 

v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka, zapísaného  na  liste  vlastníctva č. 3249. 

 

Kúpna cena : určená znaleckým posudkom č. 114/2018, z 11. 05. 2018 vypracovaným 

znalcom Ing. Mgr. Janou Pecníkovou, znalcom z odboru: Stavebníctvo, odvetvie: Pozemné 

stavby, vo výške 56.900 €.  

 

K prevodu  nehnuteľnosti bol udelený predchádzajúci súhlas primátora z 09. 07. 2018  

č. j. MAGS-SSN-29068/18-372711. 

 

Žiadateľka o prevod bytu do osobného vlastníctva sa stala nájomníčkou predmetného bytu 

spolu s manželom 20. 07. 2000 na základe súhlasu prenajímateľa s výmenou bytu. Manžel 

žiadateľky zomrel 14. 02. 2003. Nájomné a úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu 

uhrádza žiadateľka pravidelne.   

Žiadateľka,  požiadala  o prevod bytu do osobného vlastníctva 26. 04. 2017  v súlade so 

zákonom NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v aktuálne 

platnom znení. Žiadosť bola zaevidovaná pod č. j. 6213/2018/07-OB/Ba. 

Podľa § 32e, ods. 5 zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 

priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon) ak nájomca požiada o prevod 

vlastníctva bytu po 31. decembri 2016, na výpočet ceny bytu sa vzťahuje § 17 ods. 1. Podľa  

§ 17 ods. 1 Zákona cena bytu, nebytového priestoru alebo ateliéru v dome, cena príslušenstva, 

cena pozemku zastavaného domom a cena priľahlého pozemku sa dojednáva dohodou 

predávajúceho a kupujúceho. 

V objekte Rovniankova 14 sa nachádza 107 bytových jednotiek z toho sú štyri byty v majetku 

hlavného mesta SR Bratislava, zverené do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka. Všetky 

ostatné byty, v počte 103, už boli prevedené do osobného vlastníctva podľa zákona NR SR 

č.182/1993 Z. z. o vlastníctve  bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.  

Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 31. 12. 2018. V prípade, že kúpna zmluva 

nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stratí platnosť. 

Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma 

zmluvnými stranami. 

 

Materiál bol predmetom rokovania odborných komisií. Stanoviská sú súčasťou materiálu. 
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