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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 pozemkov na  ulici K Železnej studienke  

parc. č. 5170/1, parc.č. 5170/2, parc.č. 5170/3, parc.č.5170/4, parc.č.5170/7,  
parc.č. 5170/8, parc.č. 5170/17,parc.č. 5170/18, parc.č.5170/19, parc.č. 5170/20, 
parc.č.5170/21 a stavieb súp. č.I. 3857 na pozemku parc.č.5170/1, súp.č.I.3858 

na pozemku parc.č.5170/3, súp.č. I.761 na pozemku parc.č. 5170/7, súp.č. I.3860 
na pozemku parc.č. 5170/17 

 
 
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 nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto : 

 
pozemky  
 
parc. č.   druh pozemku                výmera 
 
5170/1   zastavané plochy a nádvoria    88  m2  
5170/2   záhrady    265 m2  
5170/3   zastavané plochy a nádvoria    88  m2 

5170/4   záhrady    320 m2  
5170/7   zastavané plochy a nádvoria      88 m2 
5170/8   ostatné plochy    290 m2  
5170/17  zastavané plochy a nádvoria        88m2 
5170/18  záhrady    373 m2 
5170/19  zastavané plochy a nádvoria      88 m2   
5170/20  záhrady    505 m2  
5170/21  zastavané plochy a nádvoria  146 m2 

           
stavby 
 
súpisné číslo  3857  na pozemku parc. č. 5170/1 
súpisné číslo  3858  na pozemku parc. č. 5170/3 
súpisné číslo  3860  na pozemku parc. č. 5170/17,   
 

      ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Staré Mesto na ulici K Železnej studienke 
v Bratislave a sú zapísané na liste vlastníctva č. 10 Správy katastra pre hl. mesto SR 
Bratislavu do vlastníctva spoločnosti Contimet, s.r.o., Timravina 3, 811 06 Bratislava,       
IČO: 44 379 749, za cenu 430 000,00 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 sú nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a to : 
 
pozemky  
parc. č   druh pozemku                výmera 
 
5170/1   zastavané plochy a nádvoria    88  m2  
5170/2   záhrady    265 m2  
5170/3   zastavané plochy a nádvoria    88  m2 

5170/4   záhrady    320 m2  
5170/7   zastavané plochy a nádvoria      88 m2 
5170/8   ostatné plochy    290 m2  
5170/17  zastavané plochy a nádvoria        88m2 
5170/18  záhrady    373 m2 
5170/19  zastavané plochy a nádvoria      88 m2   
5170/20  záhrady    505 m2  
5170/21  zastavané plochy a nádvoria  146 m2 

           
stavby 
súpisné číslo  3857  na pozemku parc. č. 5170/1 
súpisné číslo  3858  na pozemku parc. č. 5170/3 
súpisné číslo  3860  na pozemku parc. č. 5170/17,   
 
ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Staré Mesto na ulici K Železnej studienke 
v Bratislave a sú zapísané na liste vlastníctva č. 10 Správy katastra pre hl. mesto SR 
Bratislavu. 
 

           Rozhodnutím starostu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto zo dňa 08.04.2009, bola 
na základe odporúčania spoločného zasadnutia finančnej komisie a komisie nakladania 
s majetkom vyhlásená verejná obchodná súťaž na predaj vyššie uvedených nehnuteľností. 
Kritériá hodnotenia návrhov boli stanovené 70 % ponúkaná cena a 30 % navrhovaný účel 
využitia. Súťažná komisia dňa 08.04.2009 vyhodnotila doručené ponuky. V zmysle výsledkov 
verejnej obchodnej súťaže sa navrhuje predať nehnuteľnosti obchodnej spoločnosti    
Contimet, s.r.o., Timravina 3, 811 06 Bratislava, IČO: 44 379 749 za  ponúkanú  cenu 
430 000,00 EUR ( 12 954 180,-SKK). 

 
      Voči obchodnej spoločnosti Contimet, s.r.o., Timravina 3, 811 06 Bratislava,  
neeviduje mestská časť žiadnu pohľadávku. 
 

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 215 000,00 EUR                  
(6 477 090,-SKK). 
  
      Platnosť uznesenia bola obmedzená v zmysle čl. 1 ods. 3 Pravidiel nakladania 
s nehnuteľným majetkom. 


