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Materiál  
na zasadnutie miestnej rady                                                                       dňa   16. júna 2009 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva                                                  dňa   23. júna 2009 
 
 
 

N  Á  V  R  H 
na predaj nebytových priestorov v bytovom dome 

na Grösslingovej  50, súp.č. 2498, podiel na parc.č. 9065 
 
 
 
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                                                                                                                                                                         
Ing.Mária Mozolová                                             - výpis z OR 
vedúca majetkového  
oddelenia 
 
JUDr. Anna Ďurinová  
právne oddelenie  
  

Bratislava, jún 2009 



 
 

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  
                                                                                        
prevod vlastníctva nebytového priestoru vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov  
 
v bytovom dome na Grösslingovej ulici č. 50, súp.č. 2498, k.ú. Staré Mesto, vedenom 
v katastri nehnuteľností na LV č. 7760, parc.č. 9065 a  pozemok pod stavbou  parc. č.9065, 
zastavané plochy a nádvoria  o výmere 766 m2 

 
vchod Grösslingová 50, prízemie, nebytový priestor č. 12 – NP13, o celkovej  výmere        
104,90 m2,  spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu    
a  na pozemku  o veľkosti 10490/71448, kupujúcemu  Credit multi medial, s.r.o., 
Grösslingova 50, 811 09 Bratislava, IČO: 44 641 591 
   
za cenu 98 631,72 EUR s tým, že v prípade vyššej ceny určenej  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 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 
 
 

 
     Prevod vlastníctva nebytového priestoru sa realizuje v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, (ďalej len „bytový 
zákon“) a všeobecne záväzného nariadenia hl.mesta SR Bratislavy č. 6/1995 v znení 
neskorších zmien. Prevod vlastníctva je taktiež v súlade s čl. 3  bod B. ods. 2 Pravidiel 
nakladania s nehnuteľným majetkom. 
  
    Podľa ustanovenia § 16 ods. 4 bytového zákona nájomca nebytového priestoru, vlastníci 
a nájomcovia bytov v dome majú právo na prednostný prevod nebytového priestoru do 
vlastníctva v tomto poradí. 
 
     Predmetom prevodu je nebytový priestor nachádzajúci sa v bytovom dome na 
Grösslingovej ulici č. 50, súp.č. 2498, k.ú. Staré Mesto, vedenom v katastri nehnuteľností na 
LV č. 7760, parc.č. 9065 a  pozemok pod stavbou  parc. č.9065, zastavané plochy a nádvoria  
o výmere 766 m2, a to: 
 
vchod Grösslingová 50, prízemie, nebytový priestor č. 12 – NP13, o celkovej  výmere        
104,90 m2,  spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu    
a  na pozemku  o veľkosti 10490/71448. 
 
     Credit multi medial, s.r.o., Grösslingová 50, 811 09 Bratislava, IČO: 44 641 591, je 
nájomcom tohto nebytového priestoru na základe nájomnej zmluvy.. Nájom je dohodnutý na 
dobu neurčitú. Nájomca užíva nebytové priestory na administratívne účely pre vykonávanie 
svojej podnikateľskej činnosti.        
          
     Voči spoločnosti     Credit multi medial, s.r.o., Grösslingová 50, 811 09 Bratislava,  
neeviduje mestská časť žiadnu pohľadávku. 
              
     Všeobecná hodnota predávaného nebytového priestoru vrátane spoluvlastníckeho podielu 
na  spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku  o veľkosti 
10490/71448 stanovená znaleckým posudkom  Ing.Igora Kropáča  zo dňa 21.06.2009 
č.38/2009 je 98 631,72 EUR, z toho spoluvlastnícky podiel na pozemku je 53 642,30 EUR 
(476,99 EUR/m2). 
 
     V prípade  vyššej ceny určenej primátorom hl.mesta SR Bratislavy, bude predaný za túto 
cenu. 
 
     Platnosť uznesenia bola obmedzená v zmysle čl. 1 ods. 3 Pravidiel nakladania 
s nehnuteľným majetkom. 
 
 

 


