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Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
s ch v a ľ u j e

nadobudnutie bytového domu na Medveďovej ulici 2700/21, zapísaného na LV č. 1748 pre
obec Bratislava - mestská časť Petržalka, katastrálne územie Petržalka, do vlastníctva
mestskej časti Bratislava-Petržalka, spolu s prislúchajúcim pozemkom „C“ 641 p.č. reg., za
kúpnu cenu 1,00 -Eur.
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Dôvodová správa

Predmet: bytový dom na Medveďovej ulici 2700/21, zapísaného na LV č. 1748 pre obec
Bratislava - mestská časť Petržalka, katastrálne územie Petržalka, do vlastníctva mestskej
časti Bratislava-Petržalka, spolu s prislúchajúcim pozemkom reg. „C“ p.č. 641.
Výška kúpnej ceny: 1,00- €.

Bytový dom nachádzajúci sa na Medveďovej ulici 2700/21 je postavený na parcele reg. „C“ č. 641 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1054 m2 a zapísaný na liste vlastníctva č. 1748 pre obec
Bratislava-Petržalka, katastrálne územie Bratislava-Petržalka, ako nehnuteľnosť vo vlastníctve
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „Bytový dom“).
Mestskej časti Bratislava-Petržalka bol predmetný Bytový dom zverený do správy listom zo dňa 15.
04.1985 sp. zn. Byt 54-7-1390/85 bývalým Národným výborom hlavného mesta SR Bratislavy.
Bytový dom bol daný do užívania v roku 1985. Objekt má 13 nadzemných a 1 podzemné podlažie, na
ktorom sú umiestnené pivnice a chodby. V rokoch 2018 - 2020 mestská časť Bratislava-Petržalka
prostredníctvom tvorby fondu prevádzky a údržby a opráv vynaložila na odstránenie havárii 13
733,19Eur. V roku 2021 odstraňovala haváriu výmenníka teplej úžitkovej vody v sume 2.433,60 Eur.
V uvedenom čase taktiež vynaložila 2.8821,32 Eur na deratizáciu a dezinsekciu objektu.
Vzhľadom na pretrvávajúci havarijný stav viacerých prvkov Bytového domu je potrebné zabezpečiť
finančné prostriedky na jeho rekonštrukciu. Finančné prostriedky sa plánujú čerpať z úveru
poskytnutého Štátnym fondom rozvoja bývania pre účel Obnova bytovej budovy. Podľa § 7 ods. 1
písm. b) zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov,
žiadateľom môže byť obec; v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj
mestská časť. Na základe rokovaní s hl. mestom sa dospelo k záveru, že je nevyhnutné aby sa
majiteľom Bytového domu stala Mestská časť Bratislava - Petržalka. Zámerom mestskej časti
Bratislava-Petržalka je zachovať trh s regulovaným nájomným a poskytovať svojim obyvateľom
zachovaný a užívaniaschopný nájomný bytový fond. V súčasnosti mestská časť Bratislava-Petržalka
využíva byty na nájomné bývanie obyvateľov s naliehavou bytovou situáciou. Mestská časť
prerokovala havarijný stav bytového domu aj so zástupcami Hlavného mesta SR Bratislavy na
pracovných stretnutiach dňa 14.10.2020, 7.4.2021 a 30.4.2021. Keďže stav bytového domu je kritický
a môže dôjsť k ohrozeniu a škodám na zdraví a majetku jeho obyvateľov, požiadala Mestská časť
Bratislava - Petržalka hlavné mesto o schválenie prevodu bytového domu do vlastníctva mestskej časti
Bratislava Petržalka za účelom realizácie rekonštrukcie.
Dňa 24.06.2021 Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy schválilo ako prípad hodný
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení
neskorších predpisov, prevod Bytového domu do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Petržalka, spolu
s prislúchajúcim pozemkom za kúpnu cenu 1,00 -Eur s podmienkou, v zmysle ktorej je v prípade
predaja bytov a nebytových priestorov v Bytovom dome Mestskou časťou Bratislava- Petržalka do
vlastníctva fyzických a právnických osôb v dobe 15 rokov po nadobudnutí vlastníctva, Mestská časť
Bratislava - Petržalka povinná uhradiť Hlavnému mestu SR Bratislava 50 % z kúpnej ceny dohodnutej
s týmito osobami.
Nakoľko v zmysel čl. 18, bod 2, písm. a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti
Bratislava-Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou, je
odplatné a bezodplatné nadobúdanie nehnuteľného majetku do vlastníctva podmienené schválením
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti, je pre nadobudnutie vlastníctva Bytového domu potrebný
súhlas Miestneho zastupiteľstva.
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MČ Petrržalka má vedomosť o začatí súdneho konania na Okresnom súde Bratislava II pod spisovou
značkou 29C/30/2021 zo dňa 27.4.2021 o žaloba o nahradenie vyhlásenia vôle žalovaného Hlavné
mesto Slovenskej republiky Bratislava ako predávajúceho uzavrieť so žalobcom Martin Mikulec ako
kupujúcim zmluvu o prevode vlastníctva bytu č. 40 na 2.p., vchod Medveďovej 21 v stavbe bytového
domu - Medveďovej 21 so s.č. 2700 na parc. č. 641, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu a príslušenstve domu o veľkosti 3291/873848 a spoluvlastníckeho
podielu k zastavanému pozemku registra C KN parc. č. 641 o veľkosti 3291/873848, P-1320/21.

Materiál bol prerokovaný v operatívnej porade starostu ako aj odborných komisiách. Miestna
rada návrh prerokovala dňa 20.09.2022 a odporúča ho miestnemu zastupiteľstvu schváliť.
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Komisia

Schválený
materiál

Neschválený
materiál

Poznámky komisie
zistiť, či na predmete prevodu

Komisia správy majetku miestnych
podnikov

neviaznu existujúce súdne spory

áno

nie

a s nimi spojené nároky tretích
osôb

Komisia investičných činností

áno

nie

Finančná komisia

áno

nie

Miestna rada

áno

nie
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