
 
 
 
 
 
 
Materiál  
na zasadnutie miestnej rady                                                                   dňa  28.októbra 2008 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva                                              dňa  04.novembra 2008 
 
 
 
 

N  Á  V R  H 
na predaj nehnuteľností na Flöglovej ulici,  

stavba a pozemok parc.č. 3444/8 
 
 
 
 
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                                                    
                                                                               
                                                                                   
                                                                          
 

Bratislava, november 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 Flöglovej ulici, 
zapísaných v katastri nehnuteľností na LV č. 10, a to: 
 
• pozemok parc.č.3444/8, zastavaná plocha o výmere 30 m2  
• garáž na pozemku parc.č. 3444/8, súpisné číslo 6118 

 
do vlastníctva RNDr. Ruženy Lehotayovej, rod. Danihelovej, Flöglova 2, 811 05 Bratislava, 
za cenu  609 000,-Sk 
 
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 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 Flöglovej ulici, LV č. 10   
 

- pozemok parc.č.3444/8, zastavaná plocha o výmere 30 m2  
- garáž súp.č. 6118 na parcele č. 3444/8  
 

     Garáž je samostatne stojaca stavba daná do užívania v r. 1947, umiestnená v zastavanom 
území obce s prístupom z obslužnej komunikácie cez pozemok patriaci k obytnému domu na 
Flöglovej č. 2. Prístup ku garáži je zabezpečený podľa LV č. 6277 vecným bremenom práva 
prechodu a prejazdu cez parc.č. 3444/9 v prospech užívateľov a vlastníkov nehnuteľností 
parc.č. 3444/8. Objekt je nadzemnou stavbou s jedným miestom pre osobné auto, 
s montážnou jamou. Svojím stavebnotechnickým prevedením nie je uspôsobený na iný účel 
využitia, ako na garážovanie.  
 
     O kúpu garáže s pozemkom požiadala RNDr. Ružena Lehotayová, ktorá je ich 
nájomníčkou. 
 
     Podľa znaleckého posudku Ing.Horákovej zo dňa 15.2.2007 č. 18/2007 je predpokladaná 
životnosť stavby 80 r., opotrebenie 75,00 %. Všeobecná hodnota nehnuteľností  podľa tohto 
posudku je: 
garáž súp.č. 6118......................................125 852,32 Sk 
pozemok....................................................308 880,00 Sk ( 10 296,-Sk/m2 ) 
spolu:.........................................................434 732,32 Sk 
zaokr.:........................................................430 000,00 Sk. 
 
     Súhlas primátora hl.mesta SR Bratislavy ku predaju bol daný za cenu: 
  
garáž súp.č. 6118...................10 000,- Sk/m², t.j. 300 000,-Sk 
pozemok.parc.č.  3444/8....... 10 300,- Sk/m², t.j. 309 000,-Sk 
spolu za cenu .......................609 000,-Sk.        
 
     Oddelením ekonomiky zmluvných vzťahov nie je evidovaný žiadny dlh kupujúcej voči 
mestskej časti. 
 
     Navrhujeme, aby bol  pozemok parc.č.3444/8 o výmere 30 m2 a garáž súp.č. 6118 na 
parcele č. 3444/8, boli predané do vlastníctva RNDr. Ruženy Lehotayovej, rod. Danihelovej, 
Flöglova 2, 811 05 Bratislava, za cenu  609 000,-Sk  
          
     Podľa čl. 49 písm. b) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy celkový výnos z predaja 
nehnuteľného majetku hl. mesta pre mestskú časť  výške 45 % bude činiť 274 050,-Sk. 
 
     Platnosť uznesenia bola obmedzená v zmysle čl. 1 ods. 3 Pravidiel nakladania 
s nehnuteľným majetkom. 
 


