
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 
 

                                 16 
 
 
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 nehnuteľností na  Šulekovej 46,  

 stavby súp. č. 2153 a pozemku parc. č. 2763/9 
 
 
 
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                                                                                                                                                                                         
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  
                                                                                        
predaj nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto : 
 
stavby súp. č. 2153 – ateliér, postavený na pozemku parc. č. 2763/9 
 
pozemku parc. č. 2763/9 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 93 m2, 
 
ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Staré Mesto na ulici Šulekova 46 v Bratislave a sú 
zapísané na liste vlastníctva č. 10 Správy katastra pre hl. mesto SR Bratislavu, do vlastníctva 
Dagmar Remišovskej, rod. Remišovskej,  bytom Grösslingová 71, 811 09 Bratislava,  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. 
 
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 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 a to stavba súp. č. 2153 – ateliér, postavený na 
pozemku parc. č. 2763/9 a pozemok pod stavbou parc. č. 2763/9 o výmere 93 m2, druh 
pozemku : zastavané plochy a nádvoria, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Staré 
Mesto na ulici Šulekova 46 v Bratislave a sú zapísané na liste vlastníctva č. 10 Správy 
katastra pre hl. mesto SR Bratislavu. 
 
 Objekt bol daný do užívania v  roku 1905, celková životnosť je odhadovaná na  130 
rokov, opotrebenie je 80 %. Nachádza sa v časti zástavby prevažne rodinných a vilových 
domov. Objekt má jedno nadzemné podlažie, je rozdelený na dve prevádzkové časti: samotný 
ateliér a zázemie tvoriace sklad, kuchynku a  kúpeľňu s WC. Do objektu je zavedená 
elektrika, voda, plyn a je napojený na verejný vodovod kanalizácie. Médiá sú však 
jednotlivými správcami odpojené a nie je v súčasnosti možné ich využívanie. Pozemok je 
určený zastavanou plochou tvoriacou zárez vo svahu s možnosťou napojenia na všetky 
inžinierske siete.      
 
            Dagmar Remišovská,  bytom Grösslingová 71, 811 09 Bratislava, je nájomníčkou 
tohto objektu a žiadateľkou o jeho kúpu.   
         

Voči žiadateľke  neeviduje mestská časť žiadnu pohľadávku.  
 

      Cena predávaného objektu a pozemku bude určená znaleckým posudkom. 
 
            Prístup k nehnuteľnostiam  bude zabezpečený vecným bremenom práva prechodu 
a prejazdu v časti cez pozemok parc.č. 2763/8, k. ú. Staré Mesto. 
 
             V prípade vyššej ceny schválenej miestnym zastupiteľstvom a primátorom hl.mesta 
SR Bratislavy, budú nehnuteľnosti predané za túto cenu.  
  
      Platnosť uznesenia bola obmedzená v zmysle čl. 1 ods. 3 Pravidiel nakladania 
s nehnuteľným majetkom. 
 

 


