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Pre : PhDr. Tatiana Rosová 
sta ros ka mestskej časti 

Od : Mgr. Vladimír Cipciar 
Vedúci oddelenia právneho a správnych činností 

Č i s lo RZ 
45576/2012/PRAlBau 

Vec 

Interný list 

V Bratislave 
29.10.2012 

Žiadost' o opravu chýb v pisaní a počita n i v uznesení miestn eho zastupitel'stva č . 
99/2012 

\licsU1c' /astupitcl'st\o mcstskcj č<lsti Ihati sla\a-Star~ "Icsto prij,do na s\ojom /asadnuti diw 
~5.09.201~ u/nescnie Č. 992012. \ Iicstnc l.astupitc l'st\O \ časti II u/nl's~nia sp lnoJllocnilo starostku 
Illestskcj časti na opra\ u ch"b \. pisani n poči taní. 1:1k al" doslo k naplneniu tohlo u/nesenia. 

Pri pisani u/ncscni<l nastala ch) ba \ pisani \ hode a) a \ bode b) u/nc,enia a to konkr0uK' \ u\ eden i 
tisicl b\ to\. ktore' budú \ '0 \'lastnÍl't\'c hla\ n~ho Jllcsta SR 8rat isla\ 'a \ sprá\c mes tskej časti 

Bratislava-Staré " Icsto a \ '0 \'IastnÍl't\'l: spo lu \ lastnika Daniely " lotesickej. V~mcra b\lO\ zostú \a 
nC/lllcnená. meni sa len č i slo\'a n ic jednotli\ ého b~ tli. 

Spni\ ne menie hodll a) má byť nasledO\ ne': 

a) hlavné mes to SR Bratislava - v správe mes tská časť Bratislava-Staré Mesto sa stáva 
výlu čnj'm vlastníkom bytov č. 2, č, 4, č. 6, č, IO, č, 12, č. 11, Č. 15, č, 18, č, 2 1 (spo lu 9 bytov), 
o celkovej výmere podlahovej plochy 791 ,75 m', 

Oprava chyby v písaní v lomIa bode spočíva v 10111, že údaje z klolých vychádzala meslská čast' 
pri vypracovaní maleriálll pochádzali od správcu nehnulef'nosli. Ten mal vedený byl n(Jjomcu p. 
GindIa pod čísloll1 13. správne označenie je blil Č. II , 

Spr:'" Ill' 7nl'nic bodu b) mú byť naslcdo\'llé : 

b) spoluvlastníci bytového domu sa stávajú vý lučným i vlastníkmi bytov Č. 3, Č. 7, Č. 14, č, I, č , 

13, Č. 19, Č . 9, Č. 17, Č . 20, Č . 5, Č. 8, č, 16 (spo lu 12 bytov), o celkovej v)'mere podlahovej 
plochy 837,99 m' a to nas ledovne: 

- spoluvlastník p. Mgr. J ozef Moteš ický sa stáva vý l učn)' 111 vlastníkom bytov Č. 3, č , 7, č, 14, 

Na vedomie: 

Vy bav uje: Mgr. Bauer Michaela 

Prilolly: Uznesen ie č, 99/201 2 \ 
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- spoluv lastníčka p. Daniela Motešická sa stáva výl učným vlastníkom bytov č. I, č . 13, č. 19, 
- spo luv lastníčka p. PharmDr. Lucia Ščasná sa stáva výl učn)'m vlastníkom bytov č. 9, č . 17, 

č . 20, 

- spo luvlastník p. Ing. Boris Vojtáš sa stáva vý lučným vlastníkom bytov č. 5, č. 8, Č . 16. 

Oprava chyby v písaní v tomto bode spočíva v tom, že údaje z ktolých vychádzala mestská časť 
pri vypracovaní materiálu pochádzali od správcu nehnuteľnosti. Ten mal vedený byt nájomníčky 
a spoluvlastníčky p. Motešickej pod číslom ll . správne označenie je byt 
Č. 13. 

Pri vypracovaní Znaleckého posudku Č . 134/201 2 za úče lom ocenenia rozdielu vo v)'merách 
podlahových plôch bytov bolo zistená aj chybná výmera bytu Č . 13. V prílohe uznesenia j e byt 
Č. 13 (p . Motešická) vo výmere podlahovej plochy 26,57 m2 Správna výmera, ktorá j e v súl ade 
aj s li stom vlastníctva je 26,84 m'. Z uvedeného dôvodu sa mení celková výmera podlahovej 
plochy spoluvlastníkov z údaju 837,22 m' na výmeru 837,99 m'. 

Na základe uvedeného Znaleckého posudku č. 134/2012 je potrebné oprav i ť aj údaj v písm. d) 
uznesenia a to rozdiel vo v)'merách podlahov)'ch plôch bytov vo veľko st i 45 ,97 m2 Správne 
znen ie je nas ledovné: 

d) spoluvlastníci sa zaväzujÚ doplati ť rozdiel vo výmere podlahových plôch vo veľkost i 23,12 m' 
hlavném u mestu SR Bratislava - v správe mestskej čast i Bratislava- Staré Mesto, a to vo 
výške určenej pod ľa zákona Č. 18/ 1996 Z. z. o cenách v platnom znení , vo výške určenej 

znaleckým posudkom. 

Aby došlo k naplneniu uznesenia Č . 99/201 2 a tým k uzavretiu Dohody o zrušení a vy poriadan í 
podielového spoluvlastníctva k predmetnej nehuuteľnosti , žiadame Vás o súhlas s opravou 
uvedených chýb v písaní a počítaní. 

Správne znenie uznesenia po opravách je nasledovné: 

A. s ú h l a s í 

s vyporiadaním podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnost i stavba súpi sné č. 11 2, postavená na 
pozemku parcela Č . 132/3 o výmere 4 11 m' , druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci 
sa na Medenej ulici č. 35 v Bratislave, zapísaný na li ste vlastníctva Č. 2 12, formou uzavreti a Dohody 
o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k predmetnej nehnuteľnosti , po uplynutí 
výpovedných lehôt nájo mcov nasledovne: 

a) hlavné mesto SR Bratislava - v správe mestská časť Bratislava-Staré Mesto sa stáva 
výlučn)'m vlastníkom bytov č. 2, Č . 4, Č . 6, Č. IO, Č. 12, č. 11 , Č. IS, Č. 18, Č. 2 1 (s polu 9 bytov), 
o celkovej v)'mere podlahovej plochy 791 ,75 m', 

Na vedomie: 

Vybavuje : Mgr. Bauer Michaela 

Prilohy: Uznesen ie Č. 99/2012 
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b) spoluvlastníci bytového domu sa stávaj ú výlučnými vlastníkmi bytov č. 3, č. 7, č . 14, č. l , 
č. 13, č. 19, č . 9, č. 17, č. 20, č . 5, č . 8, č . 16 (spo lu 12 bytov), o celkovej výmere podlahovej 
plochy 837,99 m' a to nasledovne: 

- spoluvlastník p. Mgr. Jozef Motešický sa stáva výlučným vlastníkom bytov č . 3, č . 7, č . 14, 
- spoluvlastníčka p. Daniela Motešická sa stáva výlučným vlastni kom bytov č. l , č. 13, č. 19, 

- spoluvlastníčka p. PharmDr. Lucia Ščasná sa stáva výlučným vlastníkom bytov č. 9, č. 17, č . 
20, 

- spoluvlastník p. Ing. Boris Vojtáš sa stáva výlučným vlastnikom bytov č. 5, č . 8, č . 16, 

c) spo ločné časti a spoločné zariadenia domu a pozemok sa stávajú podielovým spoluvlastníctvom 
vlastníkov bytov v pomere podlahových plôch bytov, 

d) spoluvlastníci sa zaväzujú doplatiť rozdiel vo výmere podlahových plôch vo veľkosti 23,12 Ol' 

hlavnému mestu SR Bratislava - v správe mestskej časti Bratislava- Staré Mesto, a to vo 
výške určenej podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, vo výške určenej 
znaleckým posudkom. 

B. splnomocňuje 

starostku mestskej časti Bratislava-S taré Mesto na opravu prípadných chýb v písan i a počítaní , tak 
aby doš lo k naplnenie tohto uznesenia . 

S pozdravom 

S opravou súhlasím: 

Na vedomie: 

Vybavuje: Mgr. Bauer Michaela 

Prilohy: Uznesenie č. 99/2012 

.............. J@~ ..... . 
Mgr. Vl dimír Cipciar 

vedúci o elenia právneho a 
a správnych činností 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 
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VÝPIS 
z uznesení 13_ zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava

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

24. Návrh na vy poriadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti Medená Č. 35 
v Bratislave 

Uznesenie č. 99/2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. súh l así 

s vyporiadaním podie lového spoluvlastníctva k nehnutel'nosti stavba súpisné č. I 12, postavená na 
pozemku parcela Č. 132/3 o výmere 41 1 m', druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, 
nachádzaj úci sa na Medenej ulici č. 35 v Bratislave, zapísaný na li ste vlastníctva č . 2 12, formou 
uzavretia Dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k predmetnej 
nehnuteľnosti , po uplynutí výpovedných lehôt nájomcov nasledovne: 
a) hlavné mesto SR Bratislava - v správe mestská časť Bratislava-Staré Mesto sa stáva 

výlučným vlastníkom bytov Č. 2, Č. 4, Č . 6, Č. IO, Č . 12, Č . II, Č. 15, Č . 18 , Č . 21 
(spo lu 9 bytov), o celkovej v)'mere podlahovej plochy 791,75 m', 

b) spo luvlastníci bytového domu sa stávajú vý lučným i vlastníkmi bytov Č. 3, Č. 7, Č . 14, Č . I , 
Č . 13, Č . 19, Č . 9, Č . 17, Č. 20, Č. 5, Č . 8, č. 16 (spolu 12 bytov) , o celkovej výmere podlahovej 
plochy 837,99 m' a to nasledovne: 

spo luvlastník p. Mgr. Jozef Motešický sa stáva výlučným vlastníkom bytov č. 3, č . 7, Č . 14, 
spo l uv lastníčka p. Daniela Motešická sa stáva výlučným vlastn íkom bytov Č. I , Č. 13 , Č. 19, 
spo luv lastníčka p. PharmDr. Lucia Ščasná sa stáva výlučným vlastníkom bytov Č. 9, Č . 17, 
č . 20 , 

spoluvlastník p. Ing. Boris Vojtáš sa stáva vý lučným vlastníkom bytov Č. 5, Č. 8, Č. 16, 
c) spoločné čast i a spoločné zariadenia domu a pozemok sa stávajú podielovým spoluvlastníctvom 

vlastníkov bytov v pomere podlahových plôch bytov, 
d) spo luvlastníci sa zaväzujú doplatiť rozdiel vo výmere podlahových plôch vo vel'kosti 23,12 m' 

hlavnému mestu SR Bratislava - v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto , a to vo 
v)'ške určenej podl'a zákona Č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, vo v)'ške určenej 

znaleckým posudkom; 

Poda terňa úradu 

Vajanského nabr. 3 
81421 Bratislava 

Telefón 

02/59 246 111 

Bankové spojenie 
1526-012/0200 

IČO 

OO 603147 

Internet 

vlww.starel1lesto.sk 



B. s plnomocňuje 

starostku mestskej časti 
na opravu prípadných chýb v písaní a počítaní , tak aby došlo k naplneniu tohto uznesenia. 

Bratislava, 08.1 1.201 2 

Spracoval: Ing. SChm~ ~ 

PhDr. Tatiana ROSOV Á, v. r. 
starostka mestskej časti 


