
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiál  
na zasadnutie miestnej rady                                                                     dňa 02.decembra 2008 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva                                                dňa 09.decembra 2008 
 
 
 
 

N  Á  V R  H 
na predaj nehnuteľnosti na Dunajskej ulici, 

pozemok parc.č. 8774  
 
 
 
 
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                                            - výpis z OR 
právne oddelenie                                                    
                                                                              
                                                                              
 
 

Bratislava, december 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 nehnuteľnosti - pozemku parc.č.8774 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúceho sa na Dunajskej ulici 
v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané 
plochy nádvoria vo výmere 398 m2, do vlastníctva spoločnosti AGROGREEN a.s. so sídlom        
Horná 41, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 647 390, za cenu  6 500 000,-SKK                         
( 215 760,47 EUR, konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK) 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 chýb vzniknutých 
pri prepisovaní a výpočtoch. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

D ô v o d o v á    s p r á v a 
 
 
     Predmetom predaja je nehnuteľnosť – pozemok vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúci sa na Dunajskej ulici 
v Bratislave, k.ú. Staré Mesto,  zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 10  ako parcela 
č.8774, zastavaná plocha vo výmere 398 m2 . 
 
     Pozemok je lokalizovaný na križovatke ulíc Dunajská, 29. augusta, Mlynské nivy 
a Páričkova, v centrálnej mestskej zóne. Technická infraštruktúra v okolí nehnuteľnosti je 
úplná. 
 
     Na pozemku parc.č. 8774 sa nachádza stavba súp.č. 102335, ktorej vlastníkom podľa LV 
č. 8536 je spoločnosť AGROGREEN a.s., Horná 41, Banská Bystrica. Táto spoločnosť je 
nájomcom predmetného pozemku. 
 
     AGROGREEN a.s. plánuje uskutočniť komplexnú rekonštrukciu a renováciu stavby vo 
svojom vlastníctve. Túto  investičnú činnosť chce realizovať prostredníctvom bankového 
úveru, pričom jednou z podmienok získania úveru je preukázanie vlastníctva k predmetnému 
pozemku. Z tohto dôvodu požiadala spoločnosť o kúpu pozemku. 
 
     V zmysle Pravidiel nakladania s nehnuteľným majetkom mestskej časti je pozemok pod 
stavbou možné predať len vlastníkovi stavby.  
 
          Oddelením ekonomiky zmluvných vzťahov nie je evidovaný žiadny dlh kupujúceho 
voči mestskej časti. 
 
     Podľa znaleckého posudku Ing. Alfonza Šoltésa č. 11/2008 zo dňa 21.04.2008 je cena 
predávaného pozemku 16 221,80 Sk/m2, t.j. 6 456 276,80 Sk, zaokr. 6 500 000,- Sk. 
 
     Navrhujeme, aby pozemok parc.č.8774 o výmere 398 m2 , bol predaný do vlastníctva 
spoločnosti AGROGREEN a. s. Horná 41, Banská Bystrica, za  cenu  6 500 000,-Sk.                  
 
     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 2 925  000,- Sk. 
 
     Platnosť uznesenia bola obmedzená v zmysle čl. 1 ods. 3 Pravidiel nakladania 
s nehnuteľným majetkom. 
 

 
 


