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Bratislava, marec 2020

Návrh

uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
alternatíva I
schvaľuje
v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave na Myjavskej 8, k.ú. Staré Mesto, a to pozemok
parc.č. 2582/7, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 17 m2 na ktorom sa nachádza garáž so súp. č. 6625 vo vlastníctve žiadateľky, do výlučného
vlastníctva Ing. Edity Soboličovej, trvale bytom Zámocka 8, 811 01 Bratislava, za cenu 8 500,Eur s podmienkami:

-

kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy,
v prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy kupujúcim do 3 mesiacov odo dňa prijatia
uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti, stratí toto uznesenie platnosť.

alternatíva II
schvaľuje
v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave na Myjavskej 8, k.ú. Staré Mesto, a to pozemok
parc.č. 2582/7, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 17 m2 na ktorom sa nachádza garáž so súp. č. 6625 vo vlastníctve žiadateľky, do výlučného
vlastníctva Ing. Edity Soboličovej, trvale bytom Zámocka 8, 811 01 Bratislava, za cenu 4 465,Eur s podmienkami:

-

-

kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy,
zriadenie vecného bremena „in rem“ práva prechodu cez pozemok parc. č. 2582/7 v prospech
vlastníkov stavieb postavených na pozemkov parc. č. 2582/8, parc. č. 2582/9, parc. č. 2582/10,
parc. č. 2582/11 a parc. č. 2582/12,
v prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy kupujúcim do 3 mesiacov odo dňa prijatia
uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti, stratí toto uznesenie platnosť.

Dôvodová

správa

Predmetom kúpy je nehnuteľnosť vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej
časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúca sa v Bratislave na Myjavskej 8, a to pozemok parc.č.
2582/7 (ďalej len „pozemok“), k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2.
Skutkový stav
Na pozemku sa nachádza stavba garáže so súp. č. 6625, vo vlastníctve žiadateľky, ktorá
nadobudla vlastníctvo dňom 08.09.2015. Žiadateľka ma predmetný pozemok v nájme od 20.05.2016
na dobu neurčitú, nájomné je vo výške 170,- Eur/rok – 10,-Eur/m2/rok.
Všeobecná hodnota pozemku bola stanovená znaleckým posudkom č. 14/2018 zo dňa
15.04.2018, vypracovaným znalcom Ing. Jozefom Fajnorom, Uhrova ulica č. 22, 831 01 Bratislava,
v zmysle ktorého bola stanovená hodnota vedľajšieho pozemku parc. č. 2582/14 vo výške 262,62
Eur/m2.
Prevod pozemku sa schvaľuje v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov t.j. prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa.
Prehľad okolitých vlastníckych pomerov
Pozemok sa nachádza vo svahu pod podpivničenou garážou žiadateľky. Ide o neštandardný
prípad, nakoľko garáž nie je umiestnená priamo na pozemku, ale na podpivničenej betónovej platni,
ktorá slúži na príjazd do jednotlivých garáži vo dvore a odvod dažďovej vody kanálovým vpustom,
ktorý pokračuje potrubím v pivnici.
Pán Lelák vystupujúci ako predseda spoločenstva vlastníkov bytov Myjavská 8 a zároveň vlastník
jednej susednej garáže sa vyjadril, že vlastníci nesúhlasia s prevodom parcely 2582/7 do vlastníctva
žiadateľky, a to z dôvodu snahy žiadateľky zabrať spoločný priestor a zamedziť prístup k tomuto
priestoru z hľadiska údržby, čo do budúcna bude znamenať ďalšie zhoršenie vlastníckych a susedských
vzťahov. Žiadateľka naopak tvrdí, že funkčne obdobie predsedu spoločenstva vlastníkov bytov
Myjavská 8 dávno skončilo a nie je oprávnený vystupovať za vlastníkov a taktiež, že nie všetci
vlastníci garáži súhlasia s jeho názorom na predaj pozemku.
Podľa niektorých vlastníkov, garáže nie sú z technickej stránky samostatne stojacimi garážami, tak
ako to vyplýva z listov vlastníctva a priestor pod dvomi krajnými garážami patrí všetkým vlastníkom
garáží. Uvedená skutočnosť však nie je zapísaná na liste vlastníctva a taktiež vlastníci garáží neplatia
za užívanie tohto priestoru.
Jediný doklad, ktorý sa nám podarilo získať, je rozhodnutia o prípustnosti stavby z roku 1970,
ktorým bola povolená novostavba 3 boxov garáži.

prístup do pivnice pod garážou

bytový dom,
Myjavská 8
žiadaný pozemok

kanálový vpust

podpivničená garáž žiadateľky

kanálový vpust

Pohľad do pivnice:
zadná stena garáže žiadateľky

susedná garáž

Pohľad v pivnici pod garážami a priestorom medzi nimi:
kanalizácia dažďovej vody v pivnici

vstup do pivnice

strop pivnice pod garážou žiadateľky

Pohľad na garáže zo susedného pozemku reg. „E“, parc.č. 2582/1 vo vlastníctve SR.

bytový dom, Myjavská 8

bočná stena garáže žiadateľky, brána garáže je vľavo

pivnica, vchod je vpravo
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Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Vajanského nábrežie č . 3
814 21 Brc1ii:>lava 1

ŽIADOSŤ O KÚPU POZEMKU POD GARÁŽOU
A. Žtadate1'

Titui, meno a priezvisko.:
Rodné čisto:

Titul, meno a priezvisko (manželky):
Rodné člslo (manželky):

Obchodný názov:

1to:
Trvalý pObyt. (ulica,

Korešpondenčná

Telefonický,

/

číslo domu, PSČ, obec-): ;Ln!

pňpadne

e •mallový k ontakt :

w v..rfro.-é?

B. Požadovaná parcela - lokalita
Ulica:

f

adrosa (ale nie je totožná s trvalými pobytom):
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Člslo parcely, na kto.rej sa garáž.nachád:i:a:

v
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'I
i
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o!S!c1/f Í

Poznámka:

C. Vyjadrenie súhlasu
Súhlasím so sprocovan/m osobnjcl> údajov a beriem na vedoml" poskyt11uté Informácie
v súvŕsfosliso sprooovanlm osoblJjch údajov~ f'l1
Súl1las1m so sprocováVanfm mnou poskytnutýc/1 osobných údajov na tomto flat!ive a j6ho prffohácll v
informačnom systéme provltdzkovate!'a: mestskej česti Brolislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3,
8 '14 21 Bratislava, /(;(): 603147. pre účely evi<}oncie, sprocovanía úcl8jov 8 uzatvorenia zmlwy
o prfwoda. Provnym základom spracúvania osobných lidajovje s(Jhfas so spracovaním ()Sobných údajov.
Doba poskytnutia tohto -sóhfasu je 50 rokov. Poskytovanŕe osobnych údajov je požíackivlcou, kJ.orá je
potrebná na uzavretie zmluvy. Som sf vedomý/8, to .takto poskytn1;1lý siíhias sem oprávfl(tn,ýlá pfäoame
ke(/ykofVef< odVolať, som Sl vedomý/ti práva požadovať ad prevádzkovateľa prlSiup k osobným údajom
lýkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o prove na vymaz~.mie osobnýct1
údajrn1 afebó o práve f!a obm&dzen/e sprac(Jvanla osobných údajov, o práve namietať spracúvanie
osobnýcf1 údajov, ako aj o prove na /Jrenosnosť osobných údajov a práve podať návrl1 na zača'lfe konanía
podľa § 100 z(ff<ono -č. 1812.018 .Z.z. o ochran& osotmýcl1 údEJjov v zmysle vwro uverefnené/10
na webovom sfdfe Úradu r1a ocltronu osobných (Jdajov SR. Prehlvsvjem, že údaje o mojej osobe, ktoré

.,

fo:rmutár N·10
rn v tomto formulári a v prlloluích poskytollposl<.ytla S{i pravdivé. Záro11e1l som bol informovaný

contakt11ýcf1 údajoch n.a zodpovedné osoby prevádzlrovatef'e.
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Podpis žiada tefafžiadataľov

/
Doc. Ing. J a r o s 1a v L E LÁ K, CSc. , 811 03
Predseda Spoloče nstva „ Myj avská 8"

B R AT 1 S L A V A, M y Ja v s k á č. 8

Váž. pani
Ing. M artina Hrnčlarová
Vedúca oddelenia maj etkového
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Miestny úrad Bratislava - Staré M est o

9

Vajanského nábr. 3
814 21 Bratislava - Staré M esto

Váš list : 2992/34638/2019/MAJ/Fea
V Bratislave, 29.7.2019
Vážená pani Ing. Martina Hmčlarová,
na Vašu žiadosť č. 2992/34638/2019/MAJ/Fea, si Vám ako predseda Spoločenstva vlastníkov
bytov, ale aj v mene dotknutých majite ľov garážf stojacich na pozemkoch pare. č. 2582/8 až
12 dovoľujem odpovedať nasledovné:
Garáže jednotlivých vlastníkov, stojace na pozemkoch pare. č. 2582/7 až 12, ktoré má v správe
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto boli postavené na základe projektu a riadneho
stavebného povolenia v roku 1970, ako spoločný objekt troch a troch garážf s plochou medzi
nimi, slúžiacou ako vjazd do garáží.
Keďže garáže boli vybudované v svahovitom teréne, na základe projektu musel byť

vybudovaný tzv. technický suterén, vždy pod dvomi krajnými garážami a tiež prislúchajúcou
časťou nájazdového priestoru medzi garážam!, ktorý je v majetku Spo ločenstva vlastníkov

bytov. Zo stavebného h ľadiska je suterén súčasťou stavby garáží, ktoré nie sú z technického
hľadiska samostatne stojacimi stavbami, ale stavebným objektom, so spoločnými základmi,

obvodovými múrmi, strešnými panelmi, ktorých súčasťou je aj technický priestor pod krajnými
garážami a pod časťou priestoru medzi garáfami.
S týmto skutkovým stavom sú oboznámení všetci majitelia garáží, ale aj príslušné orgány MČ
Staré Mesto Bratislava 1. Dokumentované je to vo viacerých vyjadreniach MČ, kde bolo
konštatované, že právny stav - samostatne stojace garáže, nie je totožný zo skutkovým stavom
napr. 9380/41086/2017/STA/Vas.
Na túto skutočnosť sme MČ upozornili aj listom ev.č. MČ 21444 zo dňa 29.4.2016 a následne
aj právne oddelenie MČ, nakoľko majiteľka garáže na pozemku pare. č. 2582/7 Ing. Edita
Soboličová sa pod zámienkou sanácie svojej garáže a na základe zmluvy o prenájme pozemku

pod garážou s MČ Staré Mesto snažila sa zab rať spoločný
všetkých vlastníkov garážf.

priestor, ktorý Je majetkom

Bohužiaľ, zhodou okolností, sa jediný vchod do tohto priestoru nachádza pod garážou pani

Ing. Soboličovej pare. č. 2582/7. To vidíme ako základný problém, pretože je to jediný prístup
do priestoru, ktorý vyžaduje údržbu a je spoločným majetkom včítane všetkých stavebných
konštrukcií sa tam nachádzajúcich.
V roku 2017 pani Ing. Soboličová dokonca spoločný priestor, s vchodom „zozadu" pod jej
garážou svojvoľne uzamkla a po jeho otvorení nutnom z hľadiska údržby podala trestné
oznámenie na Políciu SR, kde sme spolu so susedom boli predvolaní na deň 1.2.2018.
Preukázateľne pritom vedela (k dispozícii je jej e-mail o d ňa

22.9.2015 o 6:09), kde sa píše, že

objekt garážl a aj priestor pod garážami a medzi garážami je spoločným priestorom v zmysle
projektu garážf a kolaudačného rozhodnutia. Na Polícii SR bol incident vysvetlený,
s dokladovaním príslušných dokladov. Podanie bolo zamietnuté ako neopodstatnené.

Preto aj súčasnú žiadosť pani Ing. Soboličovej o kúpu pozemku pod jej garážou, chápeme len
ako ďalší pokus o zabr atie spoločného priestoru majiteľov garáží a aj zamedzenie prístupu do
týchto priestorov z hľad iska potrebnej údržby.

Na základe vyššie uvedeného, si Vám dovoľujeme oznámiť, le s ohľadom na nutnosť
prístupu do spoločných priestorov pod garáiami pare. č. 2582/7 až 12, ktoré
sú spoloč nou stavbou troch a troch garážf ich súčasných majiteľov a medzi ktorými sa
nachádza spoločný priestor, ktorý je v majetku všetkých členov Spoločenstva vlastnfkov
bytov „Myjavská 8" pa re. č. 2582/6, preto, ako majitelia garáží na pare. č. 2582/8 al 12 a aj
ako vlastníci dotknutých bytov a priľahlého pozemku v bytovke Myjavská 8, 81103
Bratislava
zabezpečenia

nesúhlasíme
s prevodom vlastníctva pozemku pare. č. 2582/7 do vlastníctva p. Ing. Soboličovej.
Prevod by podľa nášho názoru a doterajších skúsenosti mohol zakladať ďalšie budúce
problémy vo vlastníckych a susedských vzťahoch .
S úctou
Doc[/ig. Jarosla\i Lelák, CSc.
predseda Spoločenstva

