
 
 
 
 
 
 
Materiál  
na zasadnutie miestnej rady                                                                   dňa    6.mája 2008 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva                                              dňa  13.mája 2008 
 
 
 
 
 

N  Á  V R  H 
 

na predaj nehnuteľnosti na Korabinského ulici, 
parc.č.2466  

 
 
 
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                                            - súhlas primátora 
právne oddelenie                                                   - výpis z OR 
 
  
 
 

Bratislava, máj 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 Korabinského ulici,  
pozemku parc.č.2466 vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 10 ako záhrada 
o výmere 342 m2 do vlastníctva spoločnosti ANNO 2002, spol. s r.o. so sídlom Pri Suchom 
mlyne 34, 811 04 Bratislava, IČO: 35 841 753, za cenu  4 104 000,-Sk. Kúpna cena bude 
zaplatená jednorázovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
 
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho 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 
Korabinského ulici, a to pozemok parc.č.2466 - záhrada o výmere 342 m2 . 
 
     Pozemok sa nachádza v zastavanom území v lokalite medzi ulicami Bartókova 
a Korabinského. Pozemok je dlhodobo neužívaný, zarastený náletovými kríkmi Na liste 
vlastníctva je vedený ako záhrada, v skutočnosti je to  roklina – strž. 
       
     Žiadateľom o kúpu tohto pozemku je spoločnosť ANNO 2002, spol. s r.o. so sídlom Pri 
Suchom mlyne 34, Bratislava, ktorá pôvodne požiadala aj o kúpu vedľajšieho pozemku 
parc.č. 2465/10 za účelom doriešenia spojnice ulíc Korabinského - Bartókova a umožnenia 
prístupu k plánovanej výstavbe rodinných domov v tejto lokalite. Vzhľadom na to, že 
pozemok parc.č. 2465/10 – ostatná plocha o výmere 751 m2 , nebol zverený mestskej časti, 
jeho predaj realizovalo hlavné mesto SR Bratislava a spoločnosť ANNO 2002, spol. s r.o. je 
už jeho vlastníkom. Okrem tohto pozemku je pre účely plánovanej výstavby táto spoločnosť 
už vlastníkom aj okolitých pozemkov, a to prac.č. 2458/1, 2459, 2460/2, 2462, 2468, 2467.  
 
     Znaleckým posudkom 3/2008 zo dňa 29.1.2008 bola stanovená cena pozemku na 
3 411 586,80 Sk (  9 975,40 Sk/m2 ), zaokr.  3 400 000,- Sk. 
 
     Primátorom hl.mesta SR Bratislavy bol udelený predchádzajúci súhlas na prevod  za cenu 
minimálne 10 000,- Sk/m2 . O predĺženie platnosti súhlasu bolo požiadané dňa 10.1.2008. 
 
     V zmysle Pravidiel nakladania s nehnuteľným majetkom mestskej časti bol pozemok 
ponúknutý na predaj  všetkým vlastníkom susedných nehnuteľností. Záujem o kúpu prejavil 
v určenej lehote len jeden záujemca – spoločnosť ANNO 2002, spol. s r.o., ktorá ponúkla 
cenu  12 000,- Sk/m2.  
 
     Komisia finančná a komisia nakladania s majetkom na svojom zasadnutí dňa  31.3.2008 
prerokovala ponukové konanie na tento pozemok a  odsúhlasila jeho predaj spoločnosti 
ANNO 2002, spol. s r.o. za cenu 12 000,-Sk/m2. 
 
     Oddelením ekonomiky zmluvných vzťahov nie je evidovaný žiadny dlh kupujúceho voči 
mestskej časti. 
 
     Navrhujeme , aby pozemok parc.č. 2466 o výmere 342 m2  bol predaný do vlastníctva 
spoločnosti ANNO 2002, spol. s r.o. so sídlom Pri Suchom mlyne 34, 811 04 Bratislava,    
IČO: 35 841 753, za cenu 4 104 000,-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 1 846 800,- Sk. 
 
     Platnosť uznesenia bola obmedzená v zmysle čl. 1 ods. 3 Pravidiel nakladania 
s nehnuteľným majetkom. 


