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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 nehnuteľností na ulici Beskydská 10,  
 stavby súp. č. 3134 a pozemku parc.č.7464/3 

 
 
 
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                                   - snímku z kat. mapy    
                                                                              - LV                                                                                                                                                                                                                       
 - výpis z OR 
 - výňatok zo ZP 
 - fotodokumentáciu 
                                                                                
 
 

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 nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto : 
 
stavby súp. č. 3134 – druh stavby : bytový dom, postavený na pozemku parc. č. 7464/3 
 
pozemku parc. č. 7464/3 o výmere 967 m2, druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria, 
 
ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Staré Mesto na ulici Beskydská 10 v Bratislave 
a sú zapísané na liste vlastníctva č. 10 Správy katastra pre hl. mesto SR Bratislavu do 
vlastníctva : 

 
obchodnej spoločnosti LR Consulting, s. r. o., Stará Vajnorská 16, 831 04 Bratislava,                    
IČO : 36 822 086 za cenu 25 miliónov slovenských korún (  829 847,97 EUR, konverzný 
kurz  1 EUR = 30,1260 SKK ) 
 
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 a to stavba súp. č. 3134 – druh stavby : bytový 
dom, postavený na pozemku parc. č. 7464/3 a pozemok pod stavbou parc. č. 7464/3 o výmere 
967 m2, druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom 
území Staré Mesto na ulici Beskydská 10 v Bratislave a sú zapísané na liste vlastníctva č. 10 
Správy katastra pre hl. mesto SR Bratislavu. 
 
 Stavba – bytový dom bola dokončená a užívaná od roku 1925 a je situovaná v radovej 
zástavbe. Má jedno podzemné a tri nadzemné podlažia. Stavba je toho času neužívaná a je 
vyprataná. V súčasnosti je značne schátraná, staticky narušená, strešný krov je prepadnutý 
a hrozí jeho zrútenie, stavba je odpojená od dodávky energií ( plyn, elektrina ). Mestská časť 
Bratislava – Petržalka vydala rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.02.2008, 
ktorým nariadila mestskej časti Bratislava – Staré Mesto vykonať na objekte Beskydská 10 
zabezpečovacie práce a súčasne nariadila tento objekt vysťahovať.   
 
 Rozhodnutím starostu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto zo dňa 29.09.2008, bola 
na základe odporúčania spoločného zasadnutia finančnej komisie a komisie nakladania 
s majetkom vyhlásená verejná obchodná súťaž na predaj vyššie uvedených nehnuteľností. 
Kritériá hodnotenia návrhov boli stanovené 70 % ponúkaná cena a 30 % navrhovaný účel 
využitia. Súťažná komisia dňa 27.11.2008 vyhodnotila doručené ponuky a stanovila poradie 
jednotlivých uchádzačov. Súťažná komisia odporučila osloviť prvých troch uchádzačov za 
účelom potvrdenia ich záväznej ponuky, pričom v prípade, že uchádzač svoju ponuku 
nepotvrdí bude vyzvaný ďalší v poradí. Uchádzači boli vyzvaní na potvrdenie svojich ponúk. 
Záväzne potvrdila svoju ponuku obchodná spoločnosť LR Consulting, s. r. o., Stará Vajnorská 
16, Bratislava, IČO : 36 822 086, ktorá ponúkla za odkúpenie  vyššie uvedených 
nehnuteľností sumu 25 miliónov slovenských korún s navrhovaným účelom využitia – 
seniorcentrum, opatrovateľský dom včítane prevádzok zdravotnej starostlivosti.  
 

Voči obchodnej spoločnosti LR Consulting, s. r. o., Stará Vajnorská 16, Bratislava,                    
IČO : 36 822 086 neeviduje mestská časť žiadnu pohľadávku.  

 
      Všeobecná hodnota  pozemku podľa znaleckého posudku Ing. Miloša Encingera 
z 28.10.2008 je 7 286 151,60 ( 7.534,80,-Sk/m2 ). Všeobecná hodnota stavby súp. č. 3134 je   
1 262 354,60 Sk. Všeobecná hodnota pozemku a stavby je po zaokrúhlení 8 500 000, - Sk.   
 
 Navrhuje sa predať vyššie uvedené nehnuteľnosti do vlastníctva obchodnej 
spoločnosti LR Consulting, s. r. o., Stará Vajnorská 16, Bratislava,  IČO : 36 822 086            
za cenu 25 miliónov slovenských korún ( 829 847,97 EUR, konverzný kurz                            
1 EUR = 30,1260 SKK ). O súhlas primátora hlavného mesta bude požiadané po odsúhlasení 
odpredaja miestnym zastupiteľstvom.  
 
      Platnosť uznesenia bola obmedzená v zmysle čl. 1 ods. 3 Pravidiel nakladania 
s nehnuteľným majetkom. 
 

                    
 


