
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Okánikovej ulici, 

parc.č.3737/10, 3737/11,3737/12 
 
 
 
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                                            
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: 
 

1. pozemku na Okánikovej ulici,  parc.č.3737/10 vedeného v katastri nehnuteľností na 
liste vlastníctva č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 18 m2, do 
vlastníctva Ing. Ľubomíra Kyselicu s manželkou MUDr. Nadeždou Kyselicovou, rod. 
Mayerovou, trvale bytom Okánikova 1, 811 04 Bratislava , za cenu  108 000,-Sk 
s tým, že v prípade vyššej ceny schválenej primátorom hl.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. 

 
2. pozemku na Okánikovej ulici,  parc.č. 3737/11 vedeného v katastri nehnuteľností na 

liste vlastníctva č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 18 m2, do 
vlastníctva  Ing. Miloša Mendela s manželkou Jarmilou Mendelovou, rod. Kubišovou, 
trvale bytom Smetanova 1, 811 03 Bratislava, za cenu  108 000,-Sk s tým, že              
v prípade vyššej ceny schválenej primátorom hl.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. 
 

3. pozemku na Okánikovej ulici,  parc.č. 3737/12 vedeného v katastri nehnuteľností na 
liste vlastníctva č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 24 m2, do 
vlastníctva  Ing. Vladimíra Lipského s manželkou Ing. Elenou Lipskou, rod. 
Piatkovou, trvale bytom Okánikova 2, 811 04 Bratislava , za cenu  144 000,-Sk s tým, 
že v prípade vyššej ceny schválenej primátorom hl.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 chýb vzniknutých 
pri prepisovaní a výpočtoch. 
 

 
 
 



 
D  ô  v  o  d  o v  á    s  p  r  á  v  a 

 
 
K bodu 1., 2. a 3. návrhu uznesenia: 
 
     Predmetom predaja sú pozemky pod garážami  nachádzajúce sa  v Bratislave na  
Okánikovej ulici, k.ú. Staré Mesto, vedené na LV č. 10  ako parc.č. 3737/10 - zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 18 m2 ,  parc.č.3737/11 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere          
18 m2  a parc.č. 3737/12 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m2, vo  vlastníctve 
hl.mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava- Staré Mesto. 
 
     Na pozemku parc.č. 3737/10 je postavená garáž vo vlastníctve manželov Kyselicovcov,  
ktorí sú aj  žiadateľmi o kúpu pozemku.  
 
     Na pozemku parc.č. 3737/11 je postavená garáž  vo vlastníctve  Ing. Mendela,   ktorý aj 
s manželkou je  žiadateľom o kúpu pozemku.  
 
     Na pozemku parc.č. 3737/12 je postavená garáž  vo vlastníctve  Ing. Lipského,   ktorý aj 
s manželkou je  žiadateľom o kúpu pozemku. Na predmetný pozemok majú žiadatelia 
uzatvorenú nájomnú zmluvu. 
   
     Prístup ku pozemkom  s garážami je  z verejnej komunikácie cez pozemok parc.č. 3737/5 
vedený na LV č. 10 ako ostatné plochy vo výmere 878 m2, vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Na predmetný pozemok bude 
zriadené vecné bremeno práva prechodu a prejazdu v prospech vlastníkov pozemkov parc.     
č. 3737/10,11 a 12.   
 
     Oddelením ekonomiky zmluvných vzťahov nie je evidovaný žiadny dlh kupujúcich voči 
mestskej časti. 
     
     Navrhovaná cena pre účely prevodu je 6 000,-Sk/m2. 
 
     Navrhujeme, aby bol  pozemok parc.č.3737/10 vo výmere 18 m2 predaný do vlastníctva    
Ing. Ľubomíra Kyselicu s manželkou MUDr. Nadeždou Kyselicovou, rod. Mayerovou,   
Okánikova 1, 811 04 Bratislava , za cenu  108 000,-Sk , pozemok parc.č.3737/11 vo výmere 
18 m2 predaný do vlastníctva Ing. Miloša Mendela  s manželkou Jarmilou Mendelovou, rod. 
Kubišovou, Smetanova 1, 811 03 Bratislava , za cenu  108 000,-Sk a pozemok parc.č.3737/12 
predaný do vlastníctva  Ing. Vladimíra Lipského s manželkou Ing. Elenou Lipskou, rod. 
Piatkovou, 811 04 Bratislava , za cenu  144 000,-Sk. 
 
       V prípade vyššej ceny schválenej primátorom hl.mesta SR Bratislavy, budú predané za 
túto cenu. 
          
     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 za všetky tri  
pozemky   162 000,-Sk. 
 
     Platnosť uznesenia bola obmedzená v zmysle čl. 1 ods. 3 Pravidiel nakladania 
s nehnuteľným majetkom.  


