
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

 

Bratislava,  október 2012 
 

 
  

 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady       dňa 16.10.2012 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva     dňa 23.10.2012 

 
 
 
 

N  Á  V  R  H  
na zmenu uznesenia č. 92/2012 zo dňa 25. septembra 2012 

 
 

 
Predkladate ľ:            Návrh uznesenia miestnej rady:  
 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto prerokovať 
predložený návrh 
 

 
 
Zodpovedný:             Návrh uznesenia miestneho zastupite ľstva:  
 

Mgr. PhDr. Štefan Jaška  
vedúci oddelenia  
majetkového a investičného 

 - v materiáli 

  
       
 
 
Spracovate ľ:             Materiál obsahuje:  
 

Ing. Andrej Ferko 
Referát majetkový 
 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu  
- uznesenie č. 92/2012 

 



N á v r h    u z n e s e n i a 
  

 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
schva ľuje 
 
zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto         
č. 92/2012 zo dňa 25. septembra 2012 v bode č.3 takto: 
 
slová „do jedného mesiaca odo dňa prijatia uznesenia“ sa nahrádzajú slovami „do dvoch 
mesiacov odo dňa prijatia uznesenia“. 
 
   V ostatnej časti zostáva uznesenie nezmenené. 



D ô v o d o v á    s p r á v a 
 
 
 

   Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na svojom zasadnutí dňa 
25.9.2012 schválilo predaj pozemku pod garážou na Bernolákovej ulici, parc.č. 10362/6 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov. 

Zabezpečenie podpisu kúpnych zmlúv zo strany žiadateľa, starostky mestskej časti 
a primátora hlavného mesta SR Bratislavy a následné podanie na Správu katastra hlavného 
mesta SR Bratislavy  je časovo náročné a je nepravdepodobné, že sa stihne v časovom 
limite do jedného mesiaca od schválenia uznesenia. Z tohto dôvodu sa predlžuje platnosť 
uznesenia o mesiac. 



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

VÝPIS 
z uznesení 13. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava

Staré Mesto v 6. volebnom období, konaného 25. septembra 2012 

17. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Bernolákovej ulici, parc. č. 10362/6 

Uznesenie Č. 92/2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

1. V súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave na Bernolákovej ulici, k. ú. 
Staré Mesto, a to pozemku parc. č. 10362/6, k. ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri 
nehnuteľností na LV Č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2

, do vlastníctva 
Petrovi Knížatovi, bytom Beethovenova 14,94911 Nitra, za cenu 4830,00 EUR. 

2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
3. V prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy zmluvnými stranami do jedného mesiaca odo 

dňa prijatia uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto týkajúceho 
sa predaja nehnuteľnosti, stratí uznesenie platnosť. 

Bratislava, 27.09.2012 

Podatel'ňa úradu Telefón 

Vajanského nábr. 3 02/59 246 111 
81421 Bratislava 
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