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

 
N Á V R H 

na predaj nehnuteľností na ulici Beblavého 4, 
stavby súp.č. 4825 a pozemku parc.č. 638/4, 5 

 
 
 
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, 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 
 
 
predaj nehnuteľností, stavby a pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, nachádzajúce sa v  k.ú. Staré Mesto  na  ulici  
Beblavého 4  v  Bratislave  a  sú zapísané  v  katastri nehnuteľností na  LV č. 10 
 
ateliér súpisné číslo 4825 na pozemku parc.č. 638/5 
pozemok parc.č. 638/5, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 66 m2 
pozemok parc.č. 638/4, ostatná plocha vo výmere 31 m2 
 
do vlastníctva Mgr. Wandy Hrycovej,  bytom Beblavého 4,  811 01  Bratislava,  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. 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 sú nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy,           
v správe mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, stavba a   pozemok, zapísané v  katastri 
nehnuteľností na LV 10  ako ateliér súp.č. 4825 postavený  na  pozemku parc.č. 638/5                 
a  pozemky parc.č. 638/5 zastavané plochy a nádvoria vo výmere  66 m2,  parc.č. 638/4      
ostatná plocha vo výmere 31 m2, nachádzajúce sa v  katastrálnom území Staré Mesto na ulici 
Beblavého 4 v Bratislave. 
 

Na nehnuteľnosť uzavrela dňa 25.10.2002 mestská časť Bratislava – Staré Mesto 
nájomnú zmluvu č. 65/2002/322 v prospech Mgr. Wandy Hrycovej s účelom využitia ako ateliér. 
Mgr. Wanda Hrycová je súčasne žiadateľkou  o odkúpenie vyššie uvedených nehnuteľností. 

 
Predmet predaja stavba – ateliér sa nachádza vo dvornej časti súboru nehnuteľností 

označených ako Belavého 4, ktorý spolu so susednými objektmi tvorí súvislú radovú zástavbu 
domov na Beblavého ulici. Nehnuteľnosť  sa nachádza  v  jednej  z  najlukratívnejších lokalít 
mesta, v historickom jadre Starého Mesta, vo veľmi tichej lokalite,  na pešej zóne, ktorá naväzuje          
na pamiatkovo chránenú oblasť mesta, v obchodnom centre a  hlavných ulíc mesta Bratislavy. 
Zástavba v okolí domu spočíva v objektoch administratívnej, kultúrnej, kompletnej občianskej 
vybavenosti a služieb, v blízkosti nábrežia Dunaja. Hlavným nedostatkom polohy nehnuteľnosti 
je obmedzená možnosť parkovania osobných áut  a  vjazd  do pešej zóny.         

Z dispozičného hľadiska je stavba - ateliér bez suterénu a  pozostáva z  prízemia : 
predizba, komora, kotolňa, kúpeľňa s WC, kuchyňa a izba, ktoré je prepojené s poschodím         
so schodiskom v strede priestoru. Poschodie pozostáva z jednej miestnosti.  

 
Súčasne uvádzame, že ateliér je všetkými inžinierskymi sieťami napojený  na dom   

súp.č. 100287 a  pozemky parc.č. 638/1, 638/2 vo vlastníctve manželov Andreja Hryca 
a Veroniky Hrycovej. Cez tieto nehnuteľnosti je tiež jediný prístup do ateliéru. Z uvedeného 
dôvodu  bola dňa 11.11.1994 uzavretá zmluva o vzniku vecného bremena, v zmysle ktorej  môže 
hlavné mesto SR Bratislava previesť vlastníctvo ateliéru a pozemkov  len po predchádzajúcom 
súhlase vlastníkov nehnuteľností  na parcele č. 638/1,2.  Podľa  LV 3871 sú v súčasnosti  stavba 
súp.č. 100287 a  pozemky  parc. č. 638/1,2,3 na ulici Beblavého 4 zapísané ako vlastníctvo 
spoločnosti Bela Group  s r.o,  ktorej konateľkou je p.Veronika Hrycová, bytom Belavého 4.      
Na základe práva doživotného užívania rodinného domu súp.č. 100287 na parc.č. 638/1               
a  pozemkov parc.č. 638/1,2,3 v prospech Andreja Hryca, obaja manželia súhlasia s tým,          
aby ateliér súp.č. 4825   a  pozemky parc.č. 638/4, 638/5  na ulici Beblavého 4  boli prevedené 
do vlastníctva Mgr. Wandy Hrycovej.            

 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
Kúpna cena nehnuteľností nachádzajúcich sa v  k.ú. Staré Mesto na ulici Beblavého 4, 

stavby - ateliéru súp.č. 4825 na pozemku parc.č. 638/5, pozemku parc.č. 638/5 zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 66 m2 a parc.č. 638/4 ostatná plocha vo výmere 31 m2, bude určená 
znaleckým posudkom. 
 

V prípade vyššej ceny schválenej Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto a  primátorom hlavného mesta SR Bratislavy, budú nehnuteľnosti predané za túto 
cenu. 
 
 Platnosť uznesenia bola obmedzená v zmysle čl. 1 ods. 3 Pravidiel nakladania 
s nehnuteľným majetkom. 
 

Podľa Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy výnos z predaja nehnuteľného majetku 
hlavného mesta SR Bratislava pre mestskú časť Bratislava – Staré Mesto bude tvoriť  výšku 50% 
z kúpnej ceny. 
  
 O súhlas primátora hlavného mesta bude požiadané po odsúhlasení odpredaja miestnym 
zastupiteľstvom.  
 

Komplex nehnuteľností nachádzajúcich sa na ulici Beblavého 4, t.j.  stavba súp.č. 100287 
zapísaná na LV č. 3871 a  stavba súp.č. 4825 zapísaná na LV č. 10, je evidovaný v katastri 
nehnuteľností  ako národná kultúrna pamiatka. Z dôvodu predkupného práva štátu podľa zákona 
č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, sa k prevodu majetku vyjadruje Ministerstvo 
kultúry SR O vyjadrenie požiada mestská časť po schválení  výšky kúpnej ceny primátorom 
hlavného mesta.                                                                                                                         
 
 Voči Mgr. Wande Hrycovej neeviduje mestská časť žiadnu pohľadávku. 
  

Pri navrhovanom odpredaji stavby boli splnené podmienky čl. 4 Pravidiel nakladania 
s nehnuteľným majetkom, schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto č. 46/2007 zo dňa 29.05.2007.  

 


