
 
 
 
 
 
 
 
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 nehnuteľností na Svetlej ulici, 

parc.č. 2256, 2257/1, 2257/2  
 
 
 
 
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                                            - fotodokumentácia 
právne oddelenie                                                   - rozhodnutie o umiestnení stavby 
                                                                              - stavebné povolenie 
                                                                              
 
 

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 nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto nachádzajúcich sa v Bratislave, k.ú. Staré Mesto na Svetlej ulici, 
zapísaných v katastri nehnuteľností na LV č. 10, a to: 
 
• pozemok parc.č.2256, záhrada o výmere 1 617 m2  
• pozemok parc.č.2257/1, záhrada o výmere 203 m2  
• pozemok parc.č.2257/2, zastavaná plocha o  výmere 77 m2  

 
do vlastníctva JUDr. Petrovi Šimorovi s manželkou JUDr. Oľgou Šimorovou, rod. 
Krivosudskou, obaja bytom Tichá ul. č. 38, 811 01 Bratislava, za cenu  22 764 000,-Sk s tým, 
že v prípade vyššej ceny schválenej primátorom hlavného 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 sú nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto nachádzajúce sa v Bratislave, k.ú. Staré Mesto 
na Svetlej ulici, zapísané v katastri nehnuteľností na LV č. 10, a to: 
 
• pozemok parc.č.2256, záhrada o výmere 1 617 m2  
• pozemok parc.č.2257/1, záhrada o výmere 203 m2  
• pozemok parc.č.2257/2, zastavaná plocha o  výmere 77 m2 . 

 
     Pozemky sú situované medzi Svetlou ulicou a Slávičím údolím. V zmysle platnej ÚPD sa 
uvažuje s ich funkčným využitím – bývanie a občianska vybavenosť. 
     Predmetné pozemky prenechala mestská časť Bratislava-Staré Mesto zmluvou o nájme      
č. 70/2006/322 zo dňa 1.7. 2006 do užívania JUDr. Petrovi Šimorovi, Tichá  č. 38, Bratislava, 
na neurčitú dobu za účelom výstavby a zriadenia trvalej stavby polyfunkčného domu (byty 
a stavba občianskej vybavenosti). JUDr. Peter Šimora je zároveň žiadateľom o kúpu 
pozemkov parc.č. 2256, 2257/1 a 2257/2, na ktorých plánuje výstavbu bytového domu 
s občianskou vybavenosťou v zmysle územného plánu. Za týmto účelom bolo vydané 
mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto rozhodnutie o umiestnení stavby – novostavby 
bytového domu s občianskou vybavenosťou na Svetlej ul. a ul. Slávičie údolie v Bratislave I, 
právoplatné  dňa 30.8.2007, ako aj stavebníkovi JUDr. Petrovi Šimorovi bolo vydané 
stavebné povolenie, právoplatné dňa 18.2.2008. 
     Z dôvodu, že kupujúci JUDr. Šimora by kúpou  horeuvedených pozemkov o celkovej 
výmere 1 897 m2 nepreukázal dostatočnú výmeru potrebnú na využitie pozemkov v zmysle 
platnej ÚPD, zmluvou o nájme č. 08-83-0203-07-00 zo dňa 26.3.2007 mu bola daná na dobu 
neurčitú do užívania hlavným mestom SR Bratislava časť pozemkov, spolu vo výmere        
149 m2, vytvorených z neknihovaných parciel č. 21516 a 21517 podľa GP č. 23/2007 zo dňa 
28.2.2007. 
     Na pozemku parc.č. 2257/2 sa nachádzala stavba pohostinstva Pastorek, ktorej vlastníkom 
bola Melánia Pastorková. Po dohode s vlastníkom stavby JUDr. Šimora na vlastné náklady 
odstránil stavbu. Táto svojím vzhľadom a klientelou obťažovala vlastníkov susedných 
nehnuteľností. 
     Znaleckým posudkom č. 123/2007 z 3.10. 2007  bola stanovená cena pozemku                  
na  11 541 348 ,- Sk (  6 084,- Sk/m2 ), zaokr.  11 500 000,- Sk. 
     O súhlas primátora hl.mesta SR Bratislavy ku predaju bolo požiadané. Oddelením 
ekonomiky zmluvných vzťahov nie je evidovaný žiadny dlh kupujúceho voči mestskej časti. 
     S poukázaním na vyššie uvedené skutočnosti navrhujeme, aby pozemky parc.č.2256, 
2257/1 a 2257/2, spolu vo výmere 1 897 m2 , boli predané do vlastníctva  JUDr. Petrovi 
Šimorovi s manželkou JUDr. Oľgou Šimorovou, obaja bytom Tichá ul. č. 38,                        
811 01 Bratislava, za cenu  22 764 000,-Sk ( 12 000,- 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 10 243 800,- Sk. 
     Platnosť uznesenia bola obmedzená v zmysle čl. 1 ods. 3 Pravidiel nakladania 
s nehnuteľným majetkom. 
 

 
 


