
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 
 
 
 
                                  
 
Materiál   
na zasadnutie miestneho zastupiteľstva                                                   dňa   23. júna 2009 
 
 
 
 

D O P L N E N I E 
 K  N Á V R H U   M A T E R I Á L U 

č. 24 
 
 
 
 
Predkladateľ:                                                 
                                                                         
MUDr. Peter Tatár, CSc.                                  
zástupca starostu                                              
mestskej časti                                                   
                                                                         
                                                                          
Zodpovedný:                                                                                                                                         
MUDr. Peter Tatár, CSc.                                         
zástupca starostu                                             
mestskej časti                                                               
                                                                              
                                                                               
 
 
Spracovateľ:                                                        
                                                                              
JUDr.Marek Šujan                                                
vedúci právneho oddelenia                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

 
 
 

Bratislava, jún 2009 
 

 
 



 
V pôvodnom znení návrhu časti „A“ uznesenia sa navrhovalo Miestnemu 

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, aby na základe výsledkov verejnej 
obchodnej súťaže vyhlásenej rozhodnutím starostu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto zo 
dňa 22.05.2009 boli do vlastníctva víťaza verejnej obchodnej súťaže odpredané okrem  iných 
aj  pozemky  parc. č. 4289/16 o výmere  1759 m2, druh pozemku : zast. plochy a nádvoria a    
parc. č. 4289/1   o výmere  2.634 m2, druh pozemku : zast. plochy a nádvoria.                 
Podľa platného územného plánu zóny Machnáč, zmeny a doplnky rok 2002, schváleného 
uznesením  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 111/2003 
tvoria dva vyššie uvedené pozemky plochu, funkčne určenú ako dopravná plocha, ktorá je 
predpokladom dopravného sprístupnenia priľahlých pozemkov, určených na zástavbu. 
Z podnetu vlastníkov pozemkov priľahlých k vyššie uvedeným pozemkom sa uskutočnilo dňa 
17.06.2009 rokovanie, ktorého výsledkom bola dohoda s víťazom verejnej obchodnej súťaže 
týkajúca sa zúženia predmetu prevodu vlastníctva a vylúčenia  pozemkov parc. č. 4289/16 a 
parc. č. 4289/1 z procesu prevodu vlastníctva. Uvedená zmena bola premietnutá do nového 
znenia časti  „A“ návrhu uznesenia.   

Z vyššie uvedených dôvodov sa pôvodné znenie návrhu uznesenia  v časti „A“ mení 
a nahrádza sa nasledovným znením :  
 
 
„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 k.ú. Staré Mesto, medzi ulicami Búdková-          
Na stráni, zapísaných na liste vlastníctva č. 10 Správy katastra pre hlavné mesto SR 
Bratislavu ako  pozemky: 
 

Búdková ulica :  
 
pozemok  parc. č. 4290/10 o výmere     93 m2,  druh pozemku : zast. plochy a nádvoria 
pozemok  parc. č. 4290/11 o výmere   775 m2,  druh pozemku : záhrady 
pozemok  parc. č. 4291/4   o výmere   759 m2,  druh pozemku : záhrady 
pozemok  parc. č. 4292/2   o výmere   961 m2,  druh pozemku : záhrady 
pozemok  parc. č. 4292/3   o výmere   946 m2,  druh pozemku : záhrady 
pozemok  parc. č. 4292/4   o výmere   913 m2,  druh pozemku : záhrady 
 

Ulica Na stráni : 
 
pozemok  parc. č. 4286/4   o výmere       18 m2, druh pozemku : ostatné plochy 
pozemok  parc. č. 4286/5   o výmere     530 m2, druh pozemku : ostatné plochy 
pozemok  parc. č. 4287/1   o výmere     900 m2, druh pozemku : ostatné plochy 
pozemok  parc. č. 4287/2   o výmere     900 m2, druh pozemku : záhrady 
pozemok  parc. č. 4287/3   o výmere     870 m2, druh pozemku : záhrady 
pozemok  parc. č. 4289/12 o výmere       66 m2, druh pozemku : ostatné plochy 
pozemok  parc. č. 4289/26 o výmere       28 m2, druh pozemku : ostatné plochy 
pozemok  parc. č. 4290/5   o výmere     174 m2, druh pozemku : zast. plochy a nádvoria 
pozemok  parc. č. 4290/6   o výmere     774 m2, druh pozemku : záhrady 
pozemok  parc. č. 4290/7   o výmere     748 m2, druh pozemku : záhrady 
pozemok  parc. č. 4290/8   o výmere     850 m2, druh pozemku : záhrady 
pozemok  parc. č. 4290/9   o výmere       52 m2, druh pozemku : ostatné plochy 
pozemok  parc. č. 4293/3   o výmere     912 m2, druh pozemku : záhrady, 



 
 

o celkovej výmere 11 269 m2 do vlastníctva spoločnosti Maxmet, s.r.o., Godrova 1, 811 06 
Bratislava, IČO: 36 822 108, za cenu 3 237 696,00 EUR s nasledovnými podmienkami: 
 
     Kupujúci berie na vedomie, že Okresný súd Bratislava I na návrh Slovenskej republiky 
zastúpenej Slovenským pozemkovým fondom  nariadil uznesením č. 26C/168/2009 zo dňa 
17.06.2009, doručeným 19.06.2009  predbežné opatrenie zakazujúce mestskej časti Bratislava 
– Staré Mesto a Hlavnému mestu SR nakladať s pozemkami uvedenými v návrhu uznesenia 
spočívajúce v zákaze ich predaja, darovania, vkladania do základného imania, zaťažovania, 
prenajímania a vykonávania terénnych úprav a stavebných prác. Kúpna zmluva, ktorej 
predmetom bude predaj pozemkov uvedených v  časti „A“ návrhu uznesenia bude uzatvorená 
až po zániku resp. zrušení vyššie uvedeného predbežného opatrenia súdu.  
 
     Kupujúci berie na vedomie, že na Okresnom súde Bratislava I prebieha súdne konanie pod 
č. k. 16 C 187/08 v právnej veci určenia neplatnosti výpovede nájomnej zmluvy, ktorej 
predmetom bol pozemok  parc. č. 4287/3   o výmere     870 m2,  k. ú. Staré Mesto, druh 
pozemku : záhrady. Kúpna zmluva, ktorej predmetom bude pozemok  parc. č. 4287/3   
o výmere     870 m2,  k. ú. Staré Mesto bude uzatvorená po ukončení vyššie uvedeného 
súdneho sporu.  
 
     Kupujúci berie na vedomie, že na Okresnom súde Bratislava I prebieha súdne konanie pod 
č. k. 11C 63/07 v právnej veci určenia neplatnosti výpovede nájomnej zmluvy, ktorej 
predmetom boli  pozemky  parc. č. 4290/6   o výmere     774 m2, druh pozemku : záhrady,  
parc. č. 4290/7   o výmere     748 m2, druh pozemku : záhrady a    parc. č. 4291/4   o  výmere   
759 m2,  druh pozemku : záhrady. 
 
     Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
 
     Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia.“ 
 
 
Ostatné časti návrhu uznesenia ostávajú nezmenené v platnosti.  

 
 
 
 
 
 

 


