
 
 
 
 

 
 
 
 
Materiál     
na zasadnutie miestnej rady                                                 dňa 05. februára 2008 
na zasadnutie miestneho zastupiteľstva                         dňa 12. februára 2008                                                     
 
 

 
N Á V R H 

na predaj spoluvlastníckeho podielu 2/9 
na nehnuteľnostiach na ulici Laurinská 16 

 
 
Predkladateľ :                                                  Návrh uznesenia miestnej rady :  

 
MUDr. Peter Tatár         Miestna rada mestskej časti Bratislava – 
zástupca starostu         Staré Mesto    
mestskej časti          o d p o r ú č a   
                       Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti  
           Bratislava – Staré Mesto prerokovať  
            
Zodpovedný :         Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva :  

                                         
MUDr. Peter Tatár                                             - v materiáli 
zástupca starostu                                                                                        
mestskej časti 

 
 
Spracovateľ :       Materiál obsahuje :                                                       

      - návrh uznesenia 
JUDr. Marek Šujan                                          - dôvodovú správu 
vedúci právneho oddelenia                                  - list vlastníctva 

- kópiu z katastrálnej mapy           
- prechádzajúci súhlas 

Mgr. Eva Chrenková 
právne oddelenie 
 
 

 
 

Bratislava, február 2008 



 
 

 
 
 

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

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
 
A.  s c h v a ľ u j e 
 
 
predaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 2/9 , ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, na nehnuteľnostiach nachádzajúcich 
sa v  k.ú. Staré Mesto na ulici  Laurinská 16 v Bratislave  a  sú zapísané  v  katastri nehnuteľností 
na  LV č. 4167 
 
stavba súpisné číslo 214 na pozemku parc.č. 108/1 
pozemok parc.č. 108/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 433 m2 
 
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Mgr. Urbana Rusnáka a  Ing. Anar Rusnákovej  
rod. Ataušijevovej, obaja bytom Gemerská 1,  82l 08  Bratislava,  za cenu  8 000 000,- Sk. 
Kúpna cena bude zaplatená jednorázovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.  
  
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 
 
 
B.  s p l n o m o c ň u j e 
 
starostu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto vykonať nevyhnutné opravy prípadných chýb    
v písaní a chýb vzniknutých pri prepisovaní a výpočtoch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
D ô v o d o v á       s p r á v a 

 
 
 
 
 Predmetom predaja je spoluvlastnícky podiel  o  veľkosti 2/9 na nehnuteľnostiach            
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, 
na dome  a  na pozemku, zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4167           
ako stavba súp.č. 214 postavená   na  pozemku parc.č. 108/1  a  pozemok parc.č. 108/1 zastavaná 
plocha o výmere 433 m2, nachádzajúcich sa v  katastrálnom území Staré Mesto na ulici 
Laurinská 16 v Bratislave. 
 
 Výsledkom korektných a úspešných rokovaní je pripravený  prvý predaj 
spoluvlastníckeho podielu v tzv. podielovom dome podľa Pravidiel nakladania s nehnuteľným 
majetkom mestskej časti Bratislava–Staré Mesto a s nehnuteľným majetkom zvereným do 
správy mestskej časti Bratislava–Staré Mesto.  
 

Spoluvlastníkom predmetných nehnuteľností zapísaných  na liste vlastníctva v podieli   
6/9 je Mgr. Urban Rusnák a  Anar Rusnáková  rod. Ataušijevová, a v  podiele 1/9 Urban Rusnák, 
ktorí sú  súčasne žiadateľmi  o  kúpu spoluvlastníckeho podielu obce 2/9 od mesiaca december 
2002.     

 
Predmet predaja je obytný dom, situovaný v historickom centre Starého Mesta, ktorý 

spolu so susednými objektami tvorí súvislú zmiešanú zástavbu domov na Laurinskej ulici.   
Podľa dostupných materiálov je táto národná kultúrna pamiatka BA – N/97 charakterizovaná  
ako nájomný dom, neskoroklasicistický dvojposchodný objekt postavený okolo polovice          
19. storočia  s bohatou štukovou výzdobou, segmentovými otvormi a pilastrami. Z dispozičného 
hľadiska  sa jedná o radový dvojposchodový, čiastočne podpivničený dom s dvomi nebytovými    
a  piatimi bytovými priestormi. V súčasnosti sú v  dome neobývané dve bytové jednotky. 

 

Mestská časť podľa Pravidiel nakladania s nehnuteľným majetkom iniciovala rokovania 
so spoluvlastníkom o reálnom rozdelení domovej nehnuteľnosti a o možnosti previesť 
spoluvlastnícky podiel na jednotlivých bytoch na  nájomcov bytov, o čo však väčšinový 
spoluvlastník neprejavil záujem. Následne mestská časť rokovala o odpredaji spoluvlastníckeho 
podielu v rámci predkupného práva spoluvlastníkovi. Spoluvlastník ako záujemca o kúpu 
majetkového podielu splnil podmienku mestskej časti a z vlastnej iniciatívy po dohode a súhlase 
s nájomcami zabezpečil všetkým nájomcom primerané bytové alebo finančné náhrady, čo 
dokumentujú dohody zo dňa  01.10.2007, 23.10.2007, 31.10.2007 o ukončení nájmu bytu.  
Spoluvlastník tak  vysporiadal nájomný vzťah k trom prenajatým bytovým jednotkám v dome.  

 

Objekt je napojený na kompletné inžinierske siete. Nehnuteľnosť  sa nachádza  v  jednej               
z  najlukratívnejších lokalít mesta, na pešej zóne, ktorá naväzuje  na pamiatkovo chránenú oblasť 
mesta, v obchodnom centre a hlavných ulíc mesta Bratislavy. Zástavba v okolí domu spočíva 
v objektoch administratívnej, kultúrnej, kompletnej občianskej vybavenosti a služieb, v blízkosti 
nábrežia Dunaja. Hlavným nedostatkom polohy nehnuteľnosti je obmedzená možnosť 



parkovania osobných áut  a  vjazd    do pešej zóny. Technický stav nehnuteľnosti vyžaduje 
v súčasnosti opravu,  akú si táto lokalita mesta vyžaduje.        

 
Podľa znaleckého posudku znalca Ing. Miloša Encingera  č. 12/2005 zo dňa 25.01.2006 

vypracovaného podľa vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty 
majetku, je cena nehnuteľností  
 
obytný dom súp.č. 214 .............................................................    13 651 496,81 Sk 
pozemok parc.č. 108/1  zastavaná plocha ................................    11 035 351,40 Sk       
 
spolu VŠH .................................................................................    24 686 821,21 Sk 
zaokrúhlene ................................................................................   24 700 000,00 Sk 
 
 
 
 
 
 
 
z toho spoluvlastnícky podiel  2/9 hlavného mesta SR Bratislavy, mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto je  5 485 960,20 Sk  (  25 486,- Sk/m2  ). 
 
 Primátor hlavného mesta SR Bratislavy listom zo dňa 27.09.2006 Č.j.: 
MAG/2006/27436/57986-1 udelil k  predmetu kúpy predchádzajúci súhlas  číslo  01 01 0069 06  
za cenu minimálne  8 000 000,- Sk.  
 
 Ministerstvo kultúry SR listom č. MK-2459/2007-51/7005 zo dňa 03.05.2007 oznámilo, 
že ponuku na kúpu národnej kultúrnej pamiatky, spoluvlastníckeho podielu 2/9 majetku obce, 
neprijíma.    
 
 Pri navrhovanom odpredaji spoluvlastníckeho podielu obce, majoritní spoluvlastníci 
splnili všetky podmienky čl. 6  Pravidiel nakladania s nehnuteľným majetkom, schválené 
uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto  č. 46/2007 zo dňa 
29.05.2007. Miestny úrad neeviduje voči budúcemu kupujúcemu ku dňu spracovania tohto 
materiálu žiadne pohľadávky. Výnos z  prenájmu za minulé roky činí cca  350 000,- Sk /ročne.   

 
 
 
Navrhuje sa predať nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Staré Mesto na Laurinskej  16,   

stavbu súp. č. 214 na pozemku parc.č. 108/1 v  podiele 2/9 a  pozemok parc.č. 108/1 zastavaná 
plocha o výmere 433 m2 v  podiele 2/9 do bezpodielového spoluvlastníctva Mgr. Urbana 
Rusnáka a  Ing. Anar Rusnákovej rod. Ataušijevovej, obaja bytom Gemerská 1, 821 08 
Bratislava,  za dohodnutú kúpnu cenu   8 000 000,- Sk. 
 Podľa čl. 49 písm.b) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy výnos z predaja nehnuteľného 
majetku hlavného mesta pre mestskú časť vo výške  45% bude činiť  3 600 000,- Sk.   


