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              N á v r h 
                                                            n a    z r u š e n i e 

  uznesenia  466/1997  bodu   6.1.      uznesenia  467/1997  bodu   8.31. 
                         uznesenia  488/1998  bodu   3.1.       uznesenia  489/1998  bodu   7.59.         
                         uznesenia  689/1998  bodu 12.2.       uznesenia  690/1998  bodu 12.1.         
                         uznesenia  690/1998  bodu 12.4.       uznesenia  690/1998  bodu 15.28     
                         uznesenia  725/1998  bodu 22.1.       uznesenia    34/1999  bodu   2.2.       
                         uznesenia  193/1999  bodu   7.1.       uznesenia  193/1999  bodu 38.1.          
                         uznesenia    89/2000  bodu   2.1.       uznesenia  112/2000  bodu 15.1.   
                         uznesenia  112/2000  bodu 16.1.       uznesenia    98/2001  bodu 32.1.         
                         uznesenia    48/2002  bodu 10.1.       uznesenia  119/2002  bodu   3.11.      
                         uznesenia  150/2002  bodu   1.1.       uznesenia    18/2003  bodu   3.1.        
                         uznesenia    82/2003  bodu   6.1.       uznesenia    31/2004  bodu   9.1. 
 
 
 
Predkladate� :                     Návrh uznesenia miestnej rady : 
                                                                                 Miestna rada mestskej �asti    
Ing.arch. Andrej Petrek              Bratislava-Staré Mesto 
starosta mestskej �asti                                             o d p o r ú � a  prerokova�  
                                                                                 Miestnemu zastupite�stvu mestskej �asti 
                                                                                 Bratislava-Staré Mesto zrušenie uznesení 
                                                                                 pod�a predloženého návrhu 
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MUDr. Peter Tatár 
zástupca starostu                                                     - v materiáli 
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                                                      Návrh uznesenia     
 
 
Miestne zastupite�stvo mestskej �asti Bratislava-Staré Mesto 
 
z r u š u j e  
 
1. uznesenie �. 466/1997 bod 6.1., ktorým bol schválený prevod nebytového priestoru �.17   

v bytovom dome na Grösslingovej �. 8, 
2. uznesenie �. 467/1997 bod 8.31., ktorým bol schválený prevod ateliéru �. 12 v bytovom dome 

na Žilinskej �.8, 
3. uznesenie �. 488/1998 bod 3.1., ktorým bol schválený prevod nebytového priestoru �. 290 

v bytovom dome na Gorkého 1, 
4. uznesenie �. 489/1998 bod 7.59., ktorým bol schválený prevod nebytového priestoru �. 23 

v bytovom dome na Krížnej �.7, 
5. uznesenie �. 689/1998 bod 12.2., ktorým bol schválený prevod nebytového priestoru �. 14 

v bytovom dome na Klemensovej �. 5, 
6. uznesenie �. 690/1998 bod 12.1., ktorým bol schválený prevod nebytového priestoru �. 2 

v dome na Staromestskej �. 6/d, 
7. uznesenie �. 690/1998 bod 12.4., ktorým bol schválený prevod nebytového priestoru �. 5 

v dome na Staromestskej �. 6/d, 
8. uznesenie �. 690/1998 bod 15.28., ktorým bol schválený prevod nebytového priestoru �. 16f 

v bytovom dome na ulici 29. augusta �. 15, 
9. uznesenie �. 725/1998 bod 22.1., ktorým bol schválený prevod nebytového priestoru �. 900 

v bytovom dome na Hollého �. 13, 
10. uznesenie �. 34/1999 bod 2.2., ktorým bol schválený prevod nebytového priestoru �. 56 

v bytovom dome na Blumentálskej �. 24, 
11. uznesenie �. 193/1999 bod 7.1., ktorým bol schválený prevod nebytového priestoru �. 36 

v bytovom dome na Dostojevského rade �.1, 
12. uznesenie �. 193/1999 bod 38.1., ktorým bol schválený prevod nebytového priestoru �. 1 

v bytovom dome na Obchodnej �. 25, 
13. uznesenie �. 89/2000 bod 2.1., ktorým bol schválený prevod nebytového priestoru �. 219 

v bytovom dome na Gorkého �. 8, 
14. uznesenie �. 112/2000 bod 15.1., ktorým bol schválený prevod nebytového priestoru �. 102 

v bytovom dome na námestí SNP �. 17, 
15. uznesenie �. 112/2000 bod 16.1., ktorým bol schválený prevod nebytového priestoru �. 26 

v bytovom dome na Obchodnej �. 10, 
16. uznesenie �. 98/2001 bod 32.1., ktorým bol schválený prevod nebytového priestoru �. 3 

v bytovom dome na Kollárovom námestí �. 20, 
17. uznesenie �. 48/2002 bod 10.1., ktorým bol schválený prevod nebytového priestoru �. 16 

v bytovom dome na Obchodnej �. 9, 
18. uznesenie �. 119/2002 bod 3.11., ktorým bol schválený prevod nebytového priestoru �. 14 

v bytovom dome na Ventúrskej �. 8, 
19. uznesenie �. 150/2002 bod 1.1., ktorým bol schválený prevod ateliéru �. 1 v dome na 

Beblavého �. 4, 
20. uznesenie �. 18/2003 bod 3.1., ktorým bol schválený prevod ateliéru �. 1 v dome na Šulekovej 
�. 46, 



21. uznesenie �. 82/2003 bod 6.1., ktorým bol schválený prevod nebytového priestoru �. 49 
v bytovom dome na Vazovovej �. 7, 

22. uznesenie �. 31/2004 bod 9.1., ktorým bol schválený prevod nebytového priestoru �. 10 
v bytovom dome na Panenskej �. 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  Dôvodová správa 
 

Prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov sa realizuje v zmysle Zákona �. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, 
Všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy �. 6/1995 v znení neskorších zmien 
a pod�a všeobecne záväzného nariadenia mestskej �asti Bratislava-Staré Mesto �. 5/1995. 
 Súhlas primátora k prevodu schválených, ale nerealizovaných prevodov nebytových 
priestorov stratil platnos�. Došlo k zmenám spôsobu prevodu nebytových priestorov 
vyplývajúcich zo Všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy platného k 1.7.2007 
a boli schválené Pravidlá nakladania s nehnute�ným majetkom mestskej �asti Bratislava-Staré 
Mesto a s nehnute�ným majetkom zvereným do správy mestskej �asti Bratislava-Staré Mesto. 
Z vyššie uvedených dôvodov je potrebné  zruši�  body uznesení, ktorými boli prevody nebytových 
priestorov schválené a nerealizované. Konkrétne dôvody zrušenia sú uvedené pri jednotlivých 
bodoch.  
 
V návrhu uznesenia : 
 
zrušuje 
 
1. v bytovom dome na Grösslingovej �. 8 bol na zasadnutí Miestneho zastupite�stva mestskej 
�asti Bratislava-Staré Mesto konaného 16.12.1997 schválený prevod nebytového priestoru 
�.17.                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  
Prevod sa nerealizoval z dôvodu zmeny nájomcu. 

 
2. v bytovom dome na Žilinskej �. 8 bol na zasadnutí Miestneho zastupite�stva mestskej �asti 

Bratislava-Staré Mesto konaného 16.12.1997 schválený prevod ateliéru �. 12. 
 
Návrh na vklad vlastníckeho práva nebol predložený do katastra nehnute�ností z dôvodu 
neuhradených poh�adávok za nájom a služby spojené s užívaním ateliéru. 
 

3. v bytovom dome na Gorkého �. 1 bol na zasadnutí Miestneho zastupite�stva mestskej �asti 
Bratislava-Staré Mesto konaného 10.2.1998 schválený prevod nebytového priestoru �. 290. 
 

      Prevod sa nerealizoval z dôvodu zmeny nájomcu. 
 
4. v bytovom dome na Krížnej �. 7 bol na zasadnutí Miestneho zastupite�stva mestskej �asti 

Bratislava-Staré Mesto konaného 10.2.1998 schválený prevod nebytového priestoru �. 23. 
 
Kupujúca nepodpísala kúpnu zmluvu. 

 
5. v bytovom dome na Klemensovej �. 5 bol na zasadnutí Miestneho zastupite�stva mestskej  
�asti Bratislava-Staré Mesto konaného 13.10.1998 schválený prevod nebytového priestoru  
�. 14. 

 
Kupujúci nepodpísal kúpnu zmluvu. 
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6. v dome na Staromestskej �. 6/d  bol na zasadnutí Miestneho zastupite�stva mestskej �asti 

Bratislava-Staré Mesto konaného 13.10.1998 schválený prevod nebytového priestoru �. 2. 
 

Kupujúci nepodpísal kúpnu zmluvu.                                                               
 

7. v dome na Staromestskej �. 6/d bol na zasadnutí Miestneho zastupite�stva mestskej �asti  
Bratislava-Staré Mesto konaného 13.10.1998 schválený prevod nebytového priestoru �. 5. 

 
Kupujúci nepodpísal kúpnu zmluvu. 

 
8. v bytovom dome na ul. 29. augusta �. 15 bol na zasadnutí Miestneho zastupite�stva mestskej 
�asti Bratislava-Staré Mesto konaného 13.10.1998 schválený prevod nebytového priestoru  
�. 16f. 

 
Kupujúci nepodpísal kúpnu zmluvu. 
 

9. v bytovom dome na Hollého �. 13 bol na zasadnutí Miestneho zastupite�stva mestskej �asti  
Bratislava-Staré Mesto konaného 17.11.1998 schválený prevod nebytového priestoru �. 900. 

 
Kupujúci neprejavil záujem o kúpu. 

 
10. v bytovom dome na Blumentálskej �. 24 bol na zasadnutí  Miestneho zastupite�stva mestskej  
�asti Bratislava-Staré Mesto konaného 30.3.1999 schválený prevod nebytového priestoru  
�. 56. 

 
Kupujúci nepodpísal kúpnu zmluvu. 
 

11. v bytovom dome na Dostojevského rade �.1 bol na zasadnutí Miestneho zastupite�stva  
mestskej �asti Bratislava-Staré Mesto konaného 13.12.1999 schválený prevod nebytového 
priestoru �. 36. 

 
Prevod sa nerealizoval z dôvodu zmeny nájomcu a bol roz�lenený na viac priestorov. 

 
12. v bytovom dome na Obchodnej �. 25 bol na zasadnutí  Miestneho zastupite�stva mestskej  
�asti Bratislava-Staré Mesto konaného 13.12.1999 schválený prevod nebytového priestoru  
�. 1. 

 
Kupujúci nezaplatil kúpnu cenu. 
 

13. v bytovom dome na Gorkého �.8 bol na zasadnutí Miestneho zastupite�stva mestskej �asti 
Bratislava-Staré Mesto konaného 27.6.2000 schválený prevod nebytového priestoru �. 219. 

 
Kupujúci neprejavil záujem o kúpu. 
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14. v bytovom dome na nám. SNP �. 17 bol na zasadnutí  Miestneho zastupite�stva mestskej  
�asti Bratislava-Staré Mesto konaného 21.9.2000 schválený prevod nebytového priestoru  
�. 102. 

 
Kupujúci nepodpísal kúpnu zmluvu.                                                              
 

15. v bytovom dome na Obchodnej �. 10 bol na zasadnutí Miestneho zastupite�stva mestskej �asti 
Bratislava-Staré Mesto konaného 21.9.2000 schválený prevod nebytového priestoru �. 26. 

 
Prevod sa nerealizoval z dôvodu zmeny nájomcu.                                                                 
 

16. v bytovom dome na Kollárovom nám. �. 20 bol na zasadnutí  Miestneho zastupite�stva 
mestskej �asti Bratislava-Staré Mesto konaného 11.9.2001 schválený prevod nebytového 
priestoru �. 3. 

 
Kupujúci nepodpísal kúpnu zmluvu. 
 

17. v bytovom dome na Obchodnej �. 9 bol na zasadnutí Miestneho zastupite�stva mestskej �asti 
Bratislava-Staré Mesto konaného 9.4.2002  schválený prevod nebytového priestoru �. 16. 

 
Kupujúci nepodpísal kúpnu zmluvu. 
 

18. v bytovom dome na Ventúrskej �. 8 bol na zasadnutí  Miestneho zastupite�stva mestskej �asti 
Bratislava-Staré Mesto konaného 10.9.2002 schválený prevod nebytového priestoru �. 14. 

 
Kupujúci nepodpísal kúpnu zmluvu. 
 

19. v dome na Beblavého �. 4 bol na zasadnutí Miestneho zastupite�stva mestskej �asti Bratislava-
Staré Mesto konaného 29.10.2002  schválený prevod ateliéru �. 1. 

 
Návrh na vklad vlastníckeho práva bol katastrom nehnute�ností zastavený. 
                                  

20. v dome na Šulekovej �. 46 bol na zasadnutí  Miestneho zastupite�stva mestskej �asti 
Bratislava-Staré Mesto konaného 10.9.2002 schválený prevod ateliéru �. 1. 

 
Prevod sa nerealizoval z dôvodu zmeny nájomcu. 
 

21. v bytovom dome na Vazovovej �. 7 bol na zasadnutí Miestneho zastupite�stva mestskej �asti 
Bratislava-Staré Mesto konaného 24.6.2003  schválený prevod nebytového priestoru �. 49. 

 
Kupujúci nepodpísal kúpnu zmluvu. 
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22. v bytovom dome na Panenskej �. 26 bol na zasadnutí  Miestneho zastupite�stva mestskej �asti 
Bratislava-Staré Mesto konaného 6.4.2004 schválený prevod nebytového priestoru �.10. 

 
 

Na prevod nebol udelený súhlas primátora. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 


