
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 
 
 

                                 25 
 
 
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 pozemku na  Novosvetskej ulici,  parc. č. 2830/15 

 
 
 
 
 
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 nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto nachádzajúcej sa v Bratislave, k.ú. Staré Mesto na Novosvetskej ulici, 
pozemku parc.č. 2830/15, zapísaného na Správe katastra pre hl. mesto SR Bratislavu  na liste 
vlastníctva č. 10 ako záhrady o výmere 17 m2, do vlastníctva Kataríny Procházkovej, 
Majakovského 13, 811 04  Bratislava,  za cenu  8 800,00 EUR. 
 
 
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 je nehnuteľnosť vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, a to pozemok  nachádzajúci sa v Bratislave, k.ú. Staré 
Mesto na Novosvetskej ulici,  parc.č. 2830/15 zapísaný na Správe katastra pre hl. mesto SR 
Bratislavu  na liste vlastníctva č. 10 ako záhrady o výmere 17 m2. 
 

           Pozemok sa nachádza v mimoriadne atraktívnej lokalite medzi ulicou Francúzskych 
partizánov, Majakovského ulicou a Novosvetskou ulicou v blízkosti centrálnej časti hlavného 
mesta SR Bratislavy. Pozemok má možnosť napojenia na všetky inžinierske siete. Na 
pozemku je oporný múr s plotom V okolí pozemku sú objekty využívané na bývanie – 
rodinné domy. Pozemok je v tichom prostredí s minimálnym pôsobením bežného hluku 
a prašnosti od dopravy. 

            
           Rozhodnutím starostu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto zo dňa 27.05.2009, bola na 

základe odporúčania spoločného zasadnutia finančnej komisie a komisie nakladania 
s majetkom vyhlásená verejná obchodná súťaž na predaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti. 
Kritériá hodnotenia návrhov boli stanovené 70 % ponúkaná cena a 30 % budúci účel využitia. 
Súťažná komisia dňa 11.06.2009 vyhodnotila doručené ponuky. Víťazným návrhom sa stal 
návrh Kataríny Procházkovej, Majakovského 13, 811 04  Bratislava, s ponúkanou  cenou 
8 800,00 EUR a účelom budúceho využitia pozemku : oporný múr a záhrada. 

 
     Voči Kataríne Procházkovej, Majakovského 13, 811 04  Bratislava, neeviduje mestská 
časť žiadnu pohľadávku.  

 
     Podľa znaleckého posudku Ing. Igora Kropáča z 03.06.2009 č. 29/2009 je všeobecná 
hodnota nehnuteľnosti 7 317,14 EUR (430,42 EUR/m2), zaokrúhlene 7 300,00 EUR         
(219 919,80 SKK) 
 

          Navrhuje sa predať vyššie uvedenú nehnuteľnosť do vlastníctva Kataríny Procházkovej, 
Majakovského 13, 811 04  Bratislava,  za cenu  8 800,00 EUR ( 265 108,-SKK).  
 
     O súhlas primátora hlavného mesta bude požiadané po odsúhlasení odpredaja miestnym 
zastupiteľstvom.  
 
            Podľa  Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy výnos z predaja nehnuteľného majetku 
hlavného mesta pre mestskú časť vo výške 50 % bude činiť 4 400,00 EUR                  
(132 554,40 SKK). 
  
      Platnosť uznesenia bola obmedzená v zmysle čl. 1 ods. 3 Pravidiel nakladania 
s nehnuteľným majetkom. 
 

 
 


