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

 
N Á V R H 

na predaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/6 
na nehnuteľnostiach na ulici Kýčerského 9 

 
 
 
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, 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 spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/6, 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  Kýčerského 9  v  Bratislave  a  sú zapísané     
v  katastri nehnuteľností na  liste vlastníctva  3132 
 
stavba súpisné číslo 102966 na pozemku parc.č. 7585 
pozemok parc.č. 7585, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 189 m2 
 
do bezpodielového spoluvlastníctva Alexandra Šalgu a  Margity Šalgovej rod.Tomikovej, 
obaja bytom Šášovského 14,  851 06  Bratislava,  za cenu  459 906,00 SKK  ( 15 266,08 
EUR, konverzný kurz 1€ = 30,1260 SKK ) s  tým, že v  prípade vyššej ceny schválenej 
primátorom hlavného mesta SR Bratislavy, budú nehnuteľnosti predané za túto vyššiu cenu. 
Kúpna cena bude zaplatená jednorázovo 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 1/6 na nehnuteľnostiach, ktoré 
sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto ( ďalej len mestská časť ), na stavbe  a  na pozemku, zapísaných v  katastri 
nehnuteľností na LV 3132 ako dom  súp.č. 102966 postavený  na  pozemku parc.   č. 7585      
a  pozemok parc.č. 7585 zastavané plochy a nádvoria vo výmere  189 m2, nachádzajúcich      
sa v  katastrálnom území Staré Mesto na ulici Kýčerského 9. 
 
 Spoluvlastníkom predmetných nehnuteľností je Alexander Šalga v podiele 2/6, 
Ladislav  Šalga v podiele 2/6 a Viliam Šalga v podiele 1/6. Spoluvlastník p. Alexander Šalga 
je žiadateľom o kúpu spoluvlastníckeho podielu obce vo výške 1/6 od roku 2000. Ďalší 
spoluvlastníci,  páni  Vilam a Ladislav Šalga, trvale žijúci v Kanade, na ponukový list 
mestskej časti zo dňa 24.09.2008 ku dňu spracovania tohto materiálu nereagovali.    

 
Predmet predaja je rodinný dom situovaný na rovine, na pozemku parc. č. 7585            

v  katastrálnom území Staré Mesto. Nachádza sa v širšom centre hlavného mesta SR 
Bratislavy, zastavanej prevažne bytovými domami a nebytovými budovami s obchodnými 
priestormi, v  tesnej blízkosti trhoviska Žilinská. Dom je jednou stenou opretý o vedľajší 
rodinný dom, ďalšia stena na strane trhoviska je v značne narušenom stave a vyžaduje  
okamžitú opravu. Dom nie je podpivničený, má jedno nadzemné podlažie, dispozične 
pôvodne pozostával z jednej bytovej jednotky ( vstupná chodba, obytná kuchyňa, obývacia 
izba ), je napojený na verejné rozvody vody, elektriny a kanalizácie. Dom bol daný                
do užívania v roku 1924, do roku 1980 bol obývaný a priebežne udržiavaný,  následne  
neobývaný, zdevastovaný asociálnymi živlami a nefunkčný. V súvislosti s listinami vydanými 
v  roku 2002, týkajúcich sa zmeny a povolenia užívania časti rodinného domu na účel 
obchodný – prevádzkovanie predajne textilu, bol dom týmto Alexandrom Šalgom čiastočne 
opravený ( okná, strecha, nosná časť stropu, položenie betónových podláh a krytiny,  výmena 
vodovodného a  kanalizačného potrubia, zavedenie nového rozvodu svetelnej a motorickej 
elektroinštalácie )  a  daný do užívania.  Drobná stavba, ktorá pôvodne slúžila ako práčovňa     
a  sušiareň, je v súčasnosti využívaná ako sklad drobného materiálu. Predmetná lokalita            
je vybavená infraštruktúrou, s možnosťou napojenia na verejné rozvody elektriny, plynu, 
kanalizácie, telefónu a vody. Vo vzdialenosti sto metrov sú všetky zástavky MHD. Vzhľadom 
na situovanie verejného trhoviska a pohostinských zariadení nachádzajúcich sa na vedľajších 
pozemkoch, je využitie rodinného domu na bývanie problematické. Technický stav 
nehnuteľnosti vyžaduje v súčasnosti opravu, akú si táto lokalita mesta vyžaduje.  

 
 Podľa znaleckého posudku znalca Ing. Igora Bacúrika č.28/2008 zo dňa 24.10.2008 
vypracovaného podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení 
všeobecnej hodnoty majetku, je cena nehnuteľností  
 
 



 
 
 
 
 
rodinný dom súp.č. 102966 ........................................       872  498, 22 SKK 
práčovňa .....................................................................           7  435, 28 SKK 
vonkajšie úpravy ........................................................         19  499, 64 SKK 
pozemok parc.č. 7585 ................................................     1 326 780, 00 SKK 
 
spolu VŠH ..................................................................     2 226 213,14 SKK 
zaokrúhlene ................................................................     2 200 000,00 SKK 
 
z toho spoluvlastnícky podiel 1/6 hlavného mesta SR Bratislavy, mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto predstavuje hodnotu  366 666,66 SKK  (  7 020,00 SKK/m2 ).  
  
 V súvislosti s prevodom podielu obce vo výške 1/6 v  prospech spoluvlastníkov bolo 
splnené uznesenie finančnej komisia a komisie nakladania s majetkom č. 196/2008 zo dňa 
19.09.2008. 
 Pri navrhovanom predaji 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. Mestská časť ku dňu spravovania tohto materiálu neeviduje žiadne náklady          
a výnosy,  ani žiadne  pohľadávky voči budúcemu kupujúcemu. 
 
 Navrhuje sa predať nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k.ú. Staré Mesto na ulici 
Kýčerského 9, stavbu súp.č. 102966 na pozemku parc.č. 7585 a  pozemok parc.č. 7585 
zastavané plochy a  nádvoria vo výmere 189 m2 o veľkosti podielu 1/6 do bezpodielového 
spoluvlastníctva Alexandra Šalgu a  Margity Šalgovej, obaja bytom Šášovského 14,              
851 06 Bratislava , za dohodnutú kúpnu cenu  459 906,00 SKK  (  10 000,00 SKK/m2 ) 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 SR Bratislava pre mestskú časť Bratislava – Staré 
Mesto vo výške 45% bude činiť sumu  206 958,00 SKK. 

 
Platnosť uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    

je obmedzená v zmysle čl. 1 ods. 3 Pravidiel nakladania s nehnuteľným majetkom.  
                                                                                                                         

 
          


