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    V predložených materiáloch č.14, č.16, č.20, č.21, č.22, č.23 a č.27 bolo uvedené 
v návrhoch uznesení, že  predaj nehnuteľností sa schvaľuje za cenu minimálne podľa 
znaleckého posudku s tým, že v prípade vyššej ceny schválenej miestnym zastupiteľstvom 
a primátorom hlavného mesta SR Bratislavy, budú predané za túto cenu. 
 
     Na základe vyhotovených znaleckých posudkov sa uvedené materiály v časti návrhov 
uznesení upravujú takto: 
 
v materiáli č. 14 : 
sa vypúšťajú slová: „ za cenu minimálne podľa znaleckého posudku s tým, že  v prípade 
vyššej ceny schválenej Miestnym   zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
a primátorom hlavného mesta SR Bratislavy, budú nehnuteľnosti predané za túto cenu“  
 a  nahrádzajú sa slovami: „za cenu 67 101,94 EUR s tým, že v prípade vyššej ceny určenej 
primátorom hlavného mesta SR Bratislavy, budú nehnuteľnosti predané za túto cenu“ 
 
v materiáli č. 16: 
sa vypúšťajú slová: „ za cenu minimálne podľa  znaleckého posudku s tým, že v prípade 
vyššej ceny schválenej miestnym zastupiteľstvom a primátorom hlavného mesta SR 
Bratislavy, budú predané za túto cenu“  
a  nahrádzajú sa slovami: „za cenu 39 912,53 EUR s tým, že  v prípade vyššej ceny určenej 
primátorom hlavného mesta SR Bratislavy, budú  predané za túto cenu“ 
 
v materiáli č. 20 : 
sa vypúšťajú slová: „ za cenu minimálne podľa znaleckého posudku s tým, že v prípade 
vyššej ceny schválenej miestnym zastupiteľstvom a primátorom hlavného mesta SR 
Bratislavy, bude predaný za túto cenu“  
a  nahrádzajú sa slovami: „za cenu 98 631,72 EUR s tým, že v prípade vyššej ceny určenej 
primátorom hlavného mesta SR Bratislavy, bude predaný za túto cenu“  
 
v materiáli č. 21: 
sa vypúšťajú slová: „ za cenu minimálne podľa  znaleckého posudku s tým, že v prípade 
vyššej ceny schválenej miestnym zastupiteľstvom a primátorom hlavného mesta SR 
Bratislavy, bude predaný za túto cenu“  
a  nahrádzajú sa slovami: „za cenu 81 622,72 EUR s tým, že v prípade vyššej ceny určenej 
primátorom hlavného mesta SR Bratislavy, bude predaný za túto cenu“  
 
v materiáli č. 22 : 
sa vypúšťajú slová: „ za cenu minimálne podľa znaleckého posudku s tým, že v prípade 
vyššej ceny schválenej miestnym zastupiteľstvom a primátorom hlavného mesta SR 
Bratislavy, bude predaný za túto cenu“  
a  nahrádzajú sa slovami: „za cenu 136 192,40 EUR s tým, že v prípade vyššej ceny určenej 
primátorom hlavného mesta SR Bratislavy, bude predaný za túto cenu“  
 
v materiáli č. 23: 
sa vypúšťajú slová: „ za cenu minimálne podľa znaleckého posudku s tým, že v prípade 
vyššej ceny schválenej miestnym zastupiteľstvom a primátorom hlavného mesta SR 
Bratislavy, bude predaný za túto cenu“  



a  nahrádzajú sa slovami: „za cenu 42 023,43 EUR s tým, že v prípade vyššej ceny určenej 
primátorom hlavného mesta SR Bratislavy, bude predaný za túto cenu“ 
 
v materiáli č. 27 : 
sa  vypúšťajú slová: „ za cenu minimálne podľa znaleckého posudku s tým, že v prípade 
vyššej ceny schválenej miestnym zastupiteľstvom a primátorom hlavného mesta SR 
Bratislavy, budú predané za túto cenu“  
a  nahrádzajú sa slovami: „za cenu 56 724,06 EUR s tým, že v prípade vyššej ceny 
určenej primátorom hlavného mesta SR Bratislavy, budú predané za túto cenu“ . 
 
 
     Ostatné časti návrhov  uznesení zostávajú nezmenené. 


