
Schválené uznesenie: 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 
A .  s c h v aľ u j e  

 
1. v súlade s § 9a ods. 8 písm. b)  zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, predaj spoluvlastníckeho podielu hlavného mesta SR Bratislava, v správe mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto o veľkosti 79175/186349 na pozemku parcela č. 132/2, 
evidovanom ako parcela registra „C“, o výmere 23 m², druh pozemku – zastavané plochy 
a nádvoria, nachádzajúci sa na Medenej ul. č. 35 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, zapísaný           
na liste vlastníctva č. 212, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov PharmDr. Lucie 
Ščasnej a  Mgr. Denisa Ščasného, obaja bytom Medená č. 35, 811 02 Bratislava                                                
za kúpnu cenu 5 754,90 EUR.  

2. Kúpna cena bude uhradená jednorázovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.  
3. V prípade ak nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy do troch mesiacov odo dňa prijatia tohto 

uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, týkajúceho sa 
predaja spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti, uznesenie stratí platnosť.   

 
B .  s p l n o m o cň u j e  

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

- - - 
 
 

 



D ô v o d o v á  s p r á v a 
 

Hlavné mesto SR Bratislava v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto je podielovým 
spoluvlastníkom pozemku parcela č. 132/2 o výmere 23 m², druh pozemku – zastavané 
plochy a nádvoria o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 79175/186349. 
 
Pozemok parcela č. 132/2 je v podielovom spoluvlastníctve podielových spoluvlastníkov 
o veľkosti spoluvlastníckych podielov nasledovne: :  
 
1. Hlavné mesto SR Bratislava,   79175/186349  
 
2. Daniela Motešická    14130/186349 
 
3. Mgr. Jozef Motešický    19936/186349 
 
4. Ing. Boris Vojtáš     24796/186349 
 
5. PharmDr. Lucia Ščasná   73249/372698 
 
6. Mgr. Denis Ščasný   23375/372698.  
 
 Na pozemku parcela č. 132/2 stojí stavba súpisné č. 7091, ktorá je v podielovom 
spoluvlastníctve kupujúcich manželov p. PharmDr. Lucie Ščasnej o veľkosti 
spoluvlastníckeho podielu ½ z celku a Mgr. Denisa Ščasného o veľkosti spoluvlastníckeho 
podielu ½ z celku. Uvedenú stavbu využívajú kupujúci ako garáž.  
 
Pozemok parcela č. 132/2 na ktorom stojí stavba - garáž je v podielovom spoluvlastníctve 
vyššie uvedených podielových spoluvlastníkov, ktorí súhlasia s odpredajom 
spoluvlastníckych podielov na pozemku kupujúcim. Kupujúci budú nadobúdať 
spoluvlastnícke podiely aj od ostatných spoluvlastníkov pozemku parcela č. 132/2 do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov.  
 
Dňa 08.01.2013 bol vypracovaný Znalecký posudok č. 1/2013 na odhad hodnoty 
spoluvlastníckych podielov na pozemku parcela č. 132/2 nachádzajúci sa na Medenej ul.             
č. 35 v Bratislave p. Ing. Miloslavom Ilavským, PhD. V zmysle vypracovaného znaleckého 
posudku je cena spoluvlastníckeho podielu hlavného mesta SR Bratislava,  správe mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 79175/186349 
stanovená vo výške 5.754,90 EUR.  
 
Kupujúci dňa 24.01.2013 požiadal mestskú časť Bratislava-Staré Mesto o predaj 
spoluvlastníckeho podielu hlavného mesta v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 79175/186349 za cenu určenú Znaleckým posudkom  t. 
j. 5.754,90 EUR. Spolu so žiadosťou priložil súhlas ostatných spoluvlastníkov s odpredajom 
spoluvlastníckeho podielu.  
 
Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam predkladateľ navrhuje miestnemu 
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schváliť predaj spoluvlastníckeho 
podielu na pozemku o veľkosti 79175/186349 za kúpnu cenu stanovenú znaleckým 
posudkom do bezpodielového spoluvlastníctva kupujúcich.   


