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Materiál  
na zasadnutie miestnej rady                                                                   dňa   25.marca 2008 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva                                              dňa      1.apríla 2008 
 
 
 
 
 

N  Á  V R  H 
na predaj nehnuteľnosti na ulici Na stráni, 

 parc.č.4289/24 
 
 
 
Predkladateľ:                                                     Návrh uznesenia miestnej rady 
 
                                                                             Miestna rada mestskej časti 
MUDr. Peter Tatár, CSc.                                     Bratislava- Staré Mesto  
zástupca starostu                                                  o d p o r ú č a 
mestskej časti                                                       Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
                                                                              Bratislava-Staré Mesto 
                                                                              prerokovať predložený návrh 
  
Zodpovedný:                                                       Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
                                                                                        
MUDr. Peter Tatár, CSc.                                         
zástupca starostu                                                   - v materiáli 
mestskej časti                                                               
                                                                              
                                                                               
 
Spracovateľ:                                                        Materiál obsahuje: 
                                                                              - návrh uznesenia 
JUDr.Marek Šujan                                                - dôvodovú správu 
vedúci právneho oddelenia                                   - snímka z kat. mapy    
                                                                              - LV                                                                                                                                                                                                                                                                             
JUDr.Anna Ďurinová                                            - geometrický plán 
právne oddelenie                                                   - výpis z OR 
                                                                                
 
 

Bratislava, marec 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 nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto nachádzajúcej sa v Bratislave, k.ú. Staré Mesto na ulici Na stráni,  
časti pozemku parc.č.4289/12 vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 10 ako 
zastavaná plocha  o výmere 181 m2 odčlenenú podľa geometrického plánu č. 10/2007 zo dňa 
3. júla 2007 ako parcelu č. 4289/24 – zastavaná plocha o výmere 27 m2 , do vlastníctva 
spoločnosti    IB  Búdkova   s. r. o.  so  sídlom  Búdkova  cesta  37,  811 04  Bratislava,                                          
IČO: 36 737 747, za cenu  270 000,-Sk s tým, že v prípade vyššej ceny schválenej 
primátorom hl.mesta SR Bratislavy, bude predaný za túto cenu.  
 
Kúpna cena bude zaplatená jednorázovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
 
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho priatia. 

 
B. s p l n o m o c ň u j e 

 
starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vykonať nevyhnutné opravy chýb vzniknutých 
pri prepisovaní a výpočtoch. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

D  ô  v  o  d  o  v  á    s  p  r  á  v  a 
 
 
     Predmetom predaja je nehnuteľnosť vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto nachádzajúca sa v Bratislave, k.ú. Staré Mesto na  ulici 
Na stráni, a to časť pozemku parc.č.4289/12 – zastavaná plocha o výmere 181 m2 odčlenenú 
podľa geometrického plánu č. 10/2007 zo dňa 3. júla 2007 ako parcelu č. 4289/24 – zastavaná 
plocha o výmere 27 m2. 
 
     Pozemok sa nachádza medzi pozemkami parc.č. 4291/3 a parc.č. 4292/1, ktoré sú vo 
vlastníctve spoločnosti     IB  Búdkova   s. r. o. Tieto pozemky chce spoločnosť využiť na 
výstavbu trvalej stavby bytového domu. Za účelom výstavby je však potrebné ich scelenie 
prostredníctvom novovytvoreného pozemku parc.č.  4289/24, aby dosiahol minimálnu 
výmeru pre stavbu bytového domu. Z uvedeného dôvodu spoločnosť IB Búdkova s.r.o. 
požiadala o kúpu tejto časti pozemku.   
       
     V zmysle Pravidiel nakladania s nehnuteľným majetkom mestskej časti je pozemok parc.  
č.  4289/24 vzhľadom na výmeru a polohu reálne využiteľný  len pre vlastníka susedných 
nehnuteľností , ktorým je spoločnosť IB  Búdkova   s. r. o. 
 
     Znaleckým posudkom Ing. Dušana Viktorína č.12/2008  zo dňa 22.02.2008 bola  
stanovená cena pozemku na 10 000,-Sk/m2. 
 
          O súhlas primátora hl.mesta SR Bratislavy ku predaju bolo požiadané listom  
s navrhovanou cenou 10 000,- Sk/m2

. 

 
     Ekonomickým úsekom nie je evidovaná žiadna finančná povinnosť kupujúceho voči 
mestskej časti. 
 
     Navrhujeme, aby novovytvorený pozemok parc.č. 4289/24 o výmere 27 m2  bol predaný do 

vlastníctva spoločnosti IB Búdkova  s.r.o.  so  sídlom  Búdkova  cesta  37,  811 04  Bratislava,                                          
 IČO: 36 737 747, za cenu  270 000,-Sk, t.j. 10 000,- Sk/m2.  
       
      V prípade vyššej ceny schválenej primátorom hl.mesta SR Bratislavy, bude predaný za 
túto cenu. 
 
     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 121 500,- Sk. 
 
     Platnosť uznesenia bola obmedzená v zmysle čl. 1 ods. 3 Pravidiel nakladania 
s nehnuteľným majetkom. 
 

                    


