
  MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiál     
na zasadnutie miestnej rady                                                 dňa 17. júna 2008 
na zasadnutie miestneho zastupiteľstva                         dňa  24. júna 2008                                                           
 
 

 
N Á V R H 

na predaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 153/648 
na nehnuteľnostiach na ulici Michalská 25 

 
 
 
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           
Mgr. Eva Chrenková 
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 
 
 
predaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 153/648, 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  Michalská  25 v Bratislave a  sú zapísané v katastri nehnuteľností 
na LV č. 4291 
 
stavba súp.č. 100380 na pozemku  parc.č. 393 
pozemok parc.č. 393, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 647 m2 
pozemok parc.č. 394, zastavané plochy a nádvoria vo výmere   61 m2 
pozemok parc.č. 395, záhrady vo výmere 88 m2  
 
do vlastníctva Samuela Spitzera, bytom Hlavatého 6, 811 03 Bratislava, za cenu                          
10 000 000,-  Sk  s  tým, že v  prípade určenia vyššej ceny primátorom hlavného mesta SR 
Bratislavy budú predmetné nehnuteľnosti predané 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 

 
 
 

Predmetom predaja je spoluvlastnícky podiel o veľkosti 153/648 na nehnuteľnostiach, 
ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto ( ďalej len mestská časť ), na dome a na pozemkoch, zapísaných v  katastri nehnuteľností           
na liste vlastníctva č. 4291,  ako stavba súp.č. 100380 postavená na pozemku parc.č. 393              
a pozemky parc.č. 393 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 647 m2, parc.č. 394 zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 61 m2, parc.č. 395 záhrady vo výmere 88 m2, nachádzajúcich         
sa v katastrálnom území Staré Mesto na ulici Michalská 25. 
 

Spoluvlastníkom predmetných nehnuteľností je Samuel Spitzer v  podiele 82/648,        
Peter Kurhajec  v  podiele 330/648  a  Doc. JUDr. Ľudovít Hudek, CSc  v  podiele 83/648. 
 

Predmet predaja je nebytový dom, situovaný v historickom centre Starého mesta, ktorý 
svojim významom a  disponovaním predstavuje reprezentačný objekt mesta Bratislavy.         
Podľa dostupných materiálov je táto kultúrna pamiatka č. BA – N/122  charakterizovaná          
ako meštiansky barokový objekt, vstavaný do barbakanu Michalskej brány, postavený  približne v 
18. storočí, ktorý bol v rokoch 1980 až 2000 komplexne rekonštruovaný čo do výmeny 
jednotlivých konštrukčných prvkov, zariaďovacích predmetov, generálnou opravou okien a dverí, 
krovov a celého zastrešenia vrátane vybudovania podkrovných priestorov. Táto rekonštrukcia 
ovplyvnila ďalšiu dobu životnosti objektu a  tým i jeho všeobecnú hodnotu. Z dispozičného 
hľadiska sa jedná o dom v radovej zástavbe s jedným podzemným podlažím, tromi nadzemnými 
podlažiami a  podkrovným podlažím, v  ktorých situované obchodné            a  prevádzkové 
priestory sú využívanie len čiastočne  Objekt je napojený na kompletné inžinierske siete. 
Nehnuteľnosť  sa nachádza  v jednej z najlukratívnejších lokalít mesta, na pešej zóne, ktorá 
nadväzuje  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. Hlavným nedostatkom polohy nehnuteľnosti         je obmedzená 
možnosť parkovania osobných áut a vjazd po pešej zóny. 

 
Podľa znaleckého posudku znalca Ing. Oldřicha Jarabicu č. 255/2007 zo dňa 08.12.2007 

vypracovaného podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení 
všeobecnej hodnoty majetku,  je cena nehnuteľností  : 
 
obytný dom súp.č. 100380 ...........................................................  26 380 354,54 Sk 
pozemky parc.č. 393,394,395 ......................................................  15 754 532,00 Sk 
 
spolu VŠH ....................................................................................  42 134 786,54 Sk 
zaokrúhlene ..................................................................................  42 100 000,00 Sk 
 
z toho spoluvlastnícky podiel 153/648 hlavného mesta SR Bratislavy, mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto je  9 948 491,- Sk  ( 19 792,- Sk/m2 ). 
 



 
 
 Pri navrhovanom odpredaji spoluvlastníckeho podielu obce, spoluvlastníci splnili  
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 a Dohody 
spoluvlastníkov o hospodárení so spoločnou vecou z  roku 1997 a  jej  Dodatku č. 1 z  roku 1998 
( ďalej len „ dohoda " ), v ktorých sa, okrem iného, spoluvlastník a  súčasne  správca spoločnej  
nehnuteľnosti p. Peter Kurhajec počas doby trvania dohody  pre prípad odpredaja obecného 
podielu vzdal svojho predkupného práva v  prospech p. Samuela Spitzera. Spoluvlastník      
JUDr. Ľudovít Hudek sa zriekol svojho predkupného práva v  prospech p. Samuela Spitzera  
listom zo dňa  26.06.2006.            
  Na základe Zmluvy  o  nájme  nebytových priestorov uzavretej medzi spoluvlastníkmi 
a spoločnosťou CITY PRESSBURG s r.o., ktorú dňa 16.11.2006  za spoluvlastníkov  podpísali  
len mestská  časť Bratislava – Staré Mesto a  p. Peter Kurhajec,  uhradil nájomca mestskej časti     
za jej spoluvlastnícky podiel za obdobie od 15.11.2006 do 31.12.2007 sumu vo výške  
490 744,44 Sk  a  za I. kvartál  2008  sumu vo výške  244 404,82 Sk. Pokiaľ sa týka dohody, 
ktorú spoluvlastníci uzavreli v  roku 1997, táto sa neplnila, a za obdobie rokov 1997 až 2006 
vykazuje tunajšie oddelenie ekonomických zmluvných vzťahov a  miestnych daní finančnú 
neefektívnosť v nakladaní a hospodárení tejto podielovej nehnuteľnosti.     
 Miestny úrad neeviduje voči budúcemu kupujúcemu ku dňu spracovania tohto materiálu 
žiadne pohľadávky. 
 

K predaju podielu obce do vlastníctva p. Samuela Spitzera s tým, že cena predávaného 
podielu bude stanovená minimálne za cenu určenú v znaleckom posudku, udelila súhlas Komisia 
nakladania s majetkom a  Finančná komisia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto uznesením č. 11  na svojom  spoločnom zasadnutí konanom dňa 27. augusta 2007.            

  
Vzhľadom na predkupné právo štátu na kúpu národnej kultúrnej pamiatky, Ministerstvo 

kultúry SR listom zo dňa 20.02.2008  č. MK 949/2008-51/2794 ponuku na kúpu nehnuteľnosti na 
ulici Michalská 25 neprijalo. 
 

Navrhuje sa predať podiel o veľkosti 153/648 na nehnuteľnostiach nachádzajúcich            
sa v k.ú. Staré Mesto na ulici Michalská 25, stavbu súp.č. 100380 na pozemku parc.č. 393  
a pozemky parc.č. 393 zastavaná plocha o výmere 647 m2, parc.č. 394 zastavaná plocha 
o výmere 61 m2, parc.č. 395 záhrada o výmere 88 m2 do vlastníctva Samuela Spitzera, bytom 
Hlavatého  6, 811 03 Bratislava za kúpnu cenu minimálne vo výške  10 000 000,- Sk s tým,       že 
v prípade určenia vyššej ceny primátorom hlavného mesta SR Bratislavy budú predmetné 
nehnuteľnosti predané 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                 4 500 000,- Sk  
 

Platnosť uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto        
je obmedzená v z mysle čl. 1 ods. 3  Pravidiel nakladania s nehnuteľným majetkom. 
 
 
 


