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 Materiál k bodu č. 24 
 

MESTSKÁ  ČASŤ  BRATISLAVA – RUSOVCE 
 

 
Materiál na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva  
MČ Bratislava – Rusovce 
Dňa 25.9.2018 
 
 
 
 
Predaj pozemkov par. č. 615/49 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 82 m2, 
pozemku par. č. 615/52 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 62 m2, pozemku 
registra  C KN par. č. 615/39 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 83 m2 pozemku 
C KN par. č. 615/38 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 114 m2,  pozemku 
registra C KN par. č. 615/46 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 108 m2 pozemku 
registra C KN par. č. 615/47 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 83 m2, 
katastrálne územie Rusovce, Ing. Pavlovi Holúbekovi, Kovácsova 103, 851 10 
Bratislava  v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb.  § 9a ods. 8 písm. b) v znení 
neskorších predpisov. 

 
 

Predkladateľ:       Materiál obsahuje: 
Dušan Antoš, v.r.                                                                 1. dôvodová správa  

         starosta                                                                                 2. žiadosť zo dňa 4.12.2017 
                                                                                                      3. snímka z mapového listu                                                                                                         
                                                                                                      4. geometrický plán č. 69/2006 
                                                                                                      5. list vlastníctva č. 1, k. ú. Rusovce 
                                                                                                      6. list vlastníctva č.1306 k. ú. Rusovce 
                                                                                                      7. list vlastníctva č. 2195 k.ú. Rusovce 
                                                                                                      8. list vlastníctva č. 2196 k.ú. Rusovce 
                                                                                                      9. predbežný súhlas primátora  

                                                                                                        
     
 
      

Spracovateľ: Ing. Oľga Stuparinová 
                       správa nehnuteľného majetku  
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
Miestne zastupiteľstvo  
 
 
 
 
Schvaľuje: 
 

a) odpredaj pozemku par. č.   615/49 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 82 m2, 
pozemku  par. č. 615/52 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 62 m2, katastrálne 
územie Rusovce Ing. Pavlovi Holúbekovi, Kovácsová 103, 851 10 Bratislava  za cenu 
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stanovenú v „Zmluve o spoluinvestorstve“ z roku 2002  vo výške  50,00 € /m2 
v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov   § 9a  ods.8 pís. 
b) - ako pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej 
plochy, ktorá tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.     

 
 

b) odpredaj pozemku registra C KN par. č. 615/38 – zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 114 m2, pozemku registra C KN par. č. 615/39 – zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 83 m2,  pozemku registra C KN par. č. 615/46 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 108 m2 a pozemku registra C KN par. č. 615/47 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 83 m2, katastrálne územie Rusovce Ing. Pavlovi 
Holúbekovi, Kovácsová 103, 851 10 Bratislava  za cenu stanovenú v „Zmluve 
o spoluinvestorstve“ z roku 2002  vo výške  50,00 € /m2 v súlade so zákonom č. 
138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov   § 9a  ods.8 pís. b) - ako pozemok 
zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbou.     

 
 
 
 
 
 
Dôvodová správa  
 
 

       Dňa 4.12.2017  bola mestskej časti Bratislava-Rusovce doručená žiadosť, ktorou  Ing. 

Pavol Holúbek st. žiada o kúpu pozemkov  par. č. 615/49 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 82 m2,  par. č. 615/52 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 62 m2, katastrálne 

územie Rusovce a pozemkov registra C KN par. č. 615/38 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 114 m2,  pozemku registra C KN par. č. 615/39 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 83 m2, pozemku registra C KN par. č. 615/46 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 108 m2, pozemku registra C KN par. č. 615/47 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 83 m2, katastrálne územie Rusovce, za cenu stanovenú v „Zmluve 

o spoluinvestorstve“  z roku 2002.  

 

a) pozemok par. č. .   615/49 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 82 m2, pozemok  

par. č. 615/52 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 62 m2, katastrálne územie 

Rusovce sú vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Rusovce a vznikli 

geometrickým plánom č. 69/2006 odčlenením od pozemku registra C KN par. č. 

615/19 evidovaný v liste vlastníctva č. 1306, katastrálne územie Rusovce.  

 

b) Pozemok registra C KN par. č.  615/38 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 114 

m2, pozemok registra C KN par. č. 615/39 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

83 m2,  pozemok registra C KN par. č. 615/46 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 108 m2 a pozemok registra C KN par. č. 615/47 – zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 83 m2, katastrálne územie Rusovce  sú evidované v liste 

vlastníctva č. 1 , katastrálne územie Rusovce v prospech vlastníka Hlavné mesto 

SR Bratislava, v správe mestskej časti Bratislava-Rusovce na základe protokolu 

o zverení majetku č. 52/91. 
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 Pozemky par. číslo 615/38,  par. č. 615/39 a par. č. 615/49 tvoria jeden celok. Na pozemku 

par. č. 615/39 je postavená stavba so súpisným číslom 1190, evidovaná v liste vlastníctva č. 

2196, katastrálne územie Rusovce a je vo vlastníctve žiadateľa.   Pozemky par. č. 615/38 

a par. číslo 615/49 tvoria priľahlé plochy, ako neoddeliteľný celok k tejto stavbe.  

 
Pozemky par. číslo 615/46, par. č. 615/47 a par. č. 615/52 tvoria jeden celok. Na pozemku 

par. číslo 615/47 je postavená stavba so súpisným číslom 1191, evidovaná v liste vlastníctva 

č. 2195, katastrálne územie Rusovce a je vo vlastníctve žiadateľa. Pozemky par. č. 615/46 

a par. č. 615/52 tvoria priľahlé plochy, ako neoddeliteľný celok k tejto stavbe.  

 
    Na vysvetlenie uvádzame:  

      V roku 2002 uzatvorila mestská časť Bratislava-Rusovce so spoločnosťou MACON 
Bauconsult s. r. o. „ Zmluvu o spoluinvestorstve“, v ktorej okrem iných dojednaní, bola 
dohodnutá aj  budúca  kúpna cena za odpredaj pozemkov pre radový dom č.1, radový dom 
č. 2, radový dom č. 3 a radový dom č. 4 vo výške 1500 Sk/m2,  čo v súčasnosti predstavuje 
cca 50 €/m2.  
 
    V roku 2004 bol uzatvorený Dodatok č. 1 k Zmluve o spoluinvestorstve, ktorým 
všetky   práva a povinnosti boli prevedené na spoločnosť KORINEX s.r o.   
 
     V roku 2007 uzatvorila mestská časť Bratislava-Rusovce so spoločnosťou KORINEX 
s.r.o. „Nájomnú zmluvu č. 08160018/2007“ na prenájom pozemkov 615/38,615/39, 615/40, 
615/41, 615/42, 615/43, 615/44, 615/45, 615/46,  615/47, 615/49, 615/50, 615/51 a 615/52 
za účelom  postavenia trvalého oplotenia predmetných pozemkov a 4 radových stavieb 
stavieb realizovaných v súlade s predchádzajúcimi uzatvorenými zmluvami o spolupráci 
a  spoluinvestorstve.  Spoločnosť KORINEX s. r. o. dokončené stavby  vybudované na 
citovaných pozemkoch odpredala fyzickým osobám, s ktorými mestská časť Bratislava-
Rusovce, ako s pokračovateľmi spoločnosti KORINEX s.r.o. uzatvorila dňa 01.01.2008 
nájomné zmluvy na prenájom týchto pozemkov.  Práva a povinnosti so „Zmluvy 
o spoluinvestorstve“ (výška budúcej kúpnej ceny za pozemky)  boli prenesené na týchto 
nájomcov.  Pozemky z dôvodu uplatnenej reštitúcie sa v tom čase  vlastníkom stavieb 
odpredať nedali.  
     Žiadateľ  sa podieľal na spolufinancovaní výstavby verejnej infraštruktúry (komunikácie, 

chodníky, parkovisko, stojisko na zberné nádoby na smeti, hlavné vetvy a prípojky plynu, 

elektriny, vody, kanalizácie)   a na odstránení skládky odpadov z predmetných pozemkov 

(resp. predchodca a potom žiadateľ uhrádzal predchodcovi spolufinancovanie).  

 
        Na základe písomnej žiadosti mestskej časti Bratislava-Rusovce poskytol magistrát hl. 
mesta SR Bratislavy dňa 04.10.2017 písomnú informáciu ohľadne prebiehajúcich súdnych 
sporov, z ktorej vyplýva, že na predmetných pozemkoch nie je uplatnená reštitúcia 
a neevidujú ani žiadny prebiehajúci súdny spor.  
     
       Na odpredaj pozemkov par. č. 615/46, 615/47, 615/38 a 615/39 bol doručený dňa 
16.3.2018 predchádzajúci súhlas primátora č. 16 01 0003 18 zo dňa 13.02.2018.  

  
       Predaj pozemkov navrhujeme realizovať v súlade so zákonom číslo 138/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov § 9a ods. 8 pís. b) - ako pozemok zastavaný stavbou vo 

vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí 

neoddeliteľný celok so stavbou.  

 
V Bratislave dňa 13.9.2018                                               Ing. Oľga Stuparinová 

                                                                                   správa nehnuteľného majetku  
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