
 
 
 
 
 
 
Materiál  
na rokovanie miestnej rady                                                                    dňa  17. júna 2008 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva                                              dňa  24. júna 2008 
 
 
 
 

N  Á  V R  H 
na predaj nebytového priestoru č. 901 
v dome na Františkánskom nám.č. 7 

 
 
 
 
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  
                                                                              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                                   - LV 
                                                                              - snímka z kat. mapy 
Ing. Malvína Hakošová                                        - výpis z OR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
poverená riadením   
majetkového oddelenia 
 
JUDr.Anna Ďurinová                                             
právne oddelenie           
 

 
 

Bratislava, jún 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  
 
prevod vlastníctva nebytových priestorov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/1995 v znení neskorších zmien:  
 
v bytovom dome na Františkánskom nám.č. 7, súp.č. 412, k.ú. Staré Mesto, vedenom 
v katastri nehnuteľností na LV č. 6114 a LV č. 6115, parcela č. 22, zastavaná plocha o výmere 
1050 m2   
 
nebytový priestor č. 901 o výmere 407,6 m2 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach 
a spoločných zariadeniach domu a na pozemku o veľkosti 1053/10000, kupujúcemu 
spoločnosti   MEMORY   RESTAURANTS, s. r. o.  so  sídlom   Františkánske  námestie  7,  
811 01 Bratislava, IČO: 35 801 115,   
za cenu minimálne 20 865 840,-Sk, z toho cena nebytového priestoru 20 700 000,- Sk, cena 
spoluvlastníckeho podielu na pozemku 165 840,- Sk s tým, že v prípade vyššej ceny 
schválenej primátorom hlavného mesta SR Bratislavy, bude predaný za túto cenu. 
 
     Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo 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 
 
 

 
     Prevod vlastníctva nebytových priestorov sa realizuje v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, (ďalej len „bytový 
zákon“) a všeobecne záväzného nariadenia hl.mesta SR Bratislavy č. 6/1995 v znení 
neskorších zmien. Prevod vlastníctva je taktiež v súlade s čl. 3  bod B. ods. 2 Pravidiel 
nakladania s nehnuteľným majetkom. 
  
    Podľa ustanovenia § 16 ods. 4 bytového zákona nájomca nebytového priestoru, vlastníci 
a nájomcovia bytov v dome majú právo na prednostný prevod nebytového priestoru do 
vlastníctva v tomto poradí. 
 
     MEMORY     RESTAURANTS,  s.  r. o.  so  sídlom     Františkánske      námestie  7,             
811 01 Bratislava,  IČO:  35 801 115, je nájomcom  nebytového priestoru č. 901 o výmere 
407,6 m2 bytovom dome na  Františkánskom  nám. č. 7,  na základe nájomnej zmluvy zo 
dňa  17. 7. 2001 v znení dodatku   č. 1 zo dňa 25. 3. 2002. Nájom je dohodnutý na dobu určitú 
9 rokov a 9 mesiacov. Nájomca užíva nebytový priestor  za  účelom   prevádzkovania    
reštauračno - spoločenského zariadenia. Ročný nájom činí 1 440 820,-Sk. 
      
     Nájomca požiadal o kúpu nebytového priestoru žiadosťou zo dňa 20.7.2007. U nájomcu 
nie je zaevidovaný žiadny dlh voči mestskej časti.  
      
     Cena predávaného nebytového priestoru vrátane spoluvlastníckeho podielu na  spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku o veľkosti 1053/10000 navrhovaná 
finančnou komisiou a komisiou nakladania s majetkom je   minimálne 20 545 840,- Sk, z toho 
cena nebytového priestoru  20 380 000,- Sk (50 000,-Sk/m2 , minimálne však za cenu 
stanovenú znaleckým posudkom v prípade, že bude vyššia ako navrhovaná), cena 
spoluvlastníckeho podielu na pozemku v zmysle bytového zákona 165 840,- Sk. Táto cena 
bola navrhovaná podľa cenovej mapy, bez zľavy. Cena nebytového priestoru podľa 
znaleckého posudku č. 121/2008 zo dňa 03.06.2008 je 20 700 000,- Sk   (50 785,-Sk/m2). So 
zohľadnením ceny podľa znaleckého posudku je cena predávaného nebytového priestoru  
vrátane spoluvlastníckeho podielu na  spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
a na pozemku o veľkosti 1053/10000 vo výške  20 865 840,- Sk. 
 
     V prípade  vyššej ceny schválenej primátorom hl.mesta SR Bratislavy, bude predaný za 
túto cenu. 
     O súhlas primátora hlavného mesta SR Bratislavy ku predaju bolo požiadané.     
 
     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 9 389 628,-Sk. 
 
     Platnosť uznesenia bola obmedzená v zmysle čl. 1 ods. 3 Pravidiel nakladania 
s nehnuteľným majetkom. 
 


