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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 Mýtnej ulici   

parc. č. 7938/33  
 
 

 
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 - výpis z OR 
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  Mýtnej ulici, 
pozemku parc.č. 7938/33 zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 1 ako zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 98 m2, do vlastníctva spoločnosti  ENERGICO, s.r.o., Hálkova 16,       
831 03 Bratislava, IČO:   35 748 991, za cenu 33 814,90 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, nachádzajúca  sa v Bratislave, k.ú. Staré Mesto na  
Mýtnej ulici, pozemok parc.č. 7938/33 zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 1 ako 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 98 m2. 
       
     Pozemok sa nachádza za bytovým domom na Mýtnej ulici č. 25 a rožnou budovou na 
Mýtnej ulici č. 23. Pozemok má neupravený povrch a slúži ako dvor k bytovému domu. 
Pozemok je odhradený od pozemku na parc.č. 7938/18 plotom, resp. obvodovým múrom 
susedného objektu. Prístup na pozemok je z Mýtnej ulice cez dvor na parcele č.7938/29, ktorá 
je majetkovo neusporiadaná. Pozemok je rovinatý a je prístupný k všetkým inžinierskym 
sieťam. 
       
    V zmysle Pravidiel nakladania s nehnuteľným majetkom mestskej časti bol pozemok 
ponúknutý na predaj  všetkým vlastníkom susedných nehnuteľností. Záujem o kúpu prejavil 
v určenej lehote len jeden záujemca ENERGICO, s.r.o., za cenu 19 600,00 EUR            
(200,00 EUR/m2), s účelom využitia pozemku ako parkovisko, zeleň a výťahovú šachtu. 
 
     Komisia finančná a komisia nakladania s majetkom na svojom zasadnutí dňa  20.5.2009 
prerokovala ponukové konanie na tento pozemok. Doručenú ponuku prijala,  ale odporúča 
predať pozemok  navrhovateľovi za cenu v zmysle znaleckého posudku Ing. Jána Dobeša       
č. 20/2008 minimálne 345,05 EUR/m2 , t.j. celkovo za cenu 33 814,90 EUR. Listom zo dňa 
22.05.2009 bol navrhovateľ oboznámený s vyhodnotením ponukového konania. Navrhovateľ 
listom zo dňa  01.06.2009 akceptuje cenu podľa znaleckého posudku.  
 
     O súhlas primátora hl.mesta SR Bratislavy ku predaju bude požiadané po odsúhlasení 
predaja miestnym zastupiteľstvom.  
 
    Voči ENERGICO, s.r.o. neeviduje mestská časť žiadnu pohľadávku. 
 

           Navrhujeme, aby pozemok parc.č. parc.č.7938/33– zastavaná plocha o výmere 98 m2, bol 
predaný do vlastníctva spoločnosti ENERGICO, s.r.o., Hálkova 16,   831 03 Bratislava,    
IČO:   35 748 991, za cenu 33 814,90 EUR, t.j. 345,05 EUR/m2 (1 018 707,7 SKK). 
 
     Podľa Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy výnos z predaja nehnuteľného majetku 
hlavného mesta pre mestskú časť  vo výške 50 % bude činiť 16 907,45 EUR. 
 
     Platnosť uznesenia bola obmedzená v zmysle čl. 1 ods. 3 Pravidiel nakladania 
s nehnuteľným majetkom. 
 

                    
 
 
 
 
 
 
 


