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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 .........  
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Mgr. Vladimír Cipciar  
vedúci oddelenia právneho  
a správnych činností 
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- dôvodovú správu 
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- uznesenie č. 63/2012      

 
  

  
 
 
 



 
Návrh uznesenia 
 
 
 
Miestne  zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 
A.  z r u š u j e  
 
uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 63/2012 zo dňa                     
22. mája 2012;  
 
 
B.  s c h v a ľ u j e  
 
vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti stavba súpisné č. 168, postavená na 
pozemku parcela č.499, ako parcela registra „C“ o výmere 493 m², druh pozemku – zastavané plochy 
a nádvoria, nachádzajúca sa na Hviezdoslavovom nám.  č. 11 v Bratislave, zapísaná na liste 
vlastníctva č. 4247, formou predaja spoluvlastníckeho podielu hlavného mesta SR Bratislava, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 86/120 
z celku, do vlastníctva kupujúceho za kúpnu cenu vo výške 1.000.000,00 EUR.  
 
Kupujúci je podielový spoluvlastník obchodná spoločnosť Hviezdoslavovo nám. 11, spol. s.r.o., 
IČO: 35 719 095, so sídlom Leškova 5, 811 04 Bratislava.  
 
Kúpna cena bude kupujúcim uhradená do 30 dní od podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami.  
 
V prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy zmluvnými stranami do 3 mesiacov odo dňa 
prijatia uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto týkajúceho sa 
predaja spoluvlastníckeho podielu, stratí uznesenie platnosť. 
 
 
C.  s p l n o m o c ň 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  
 
Bytový dom bol postavený v roku 1898 a je zapísaný na liste vlastníctva č. 4247, ako stavba súpisné č. 168, 
postavený na pozemku parcela č. 499, o výmere 493 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, 
nachádzajúci sa na Hviezdoslavovom nám. č. 11 v Bratislave. Nehnuteľnosť je v súčasnosti v podielovom 
spoluvlastníctve spoluvlastníkov:  
 
- hlavné mesto SR Bratislava – v správe mestská časť Bratislava-Staré Mesto o veľkosti spoluvlastníckeho 
podielu 86/120 z celku 
  
- Hviezdoslavovo námestie 11, spol. s.r.o., so sídlom Leškova 5, 811 04 Bratislava o veľkosti 
spoluvlastníckeho podielu 34/120 z celku   
 
V nehnuteľnosti sa nachádza:  
 
- 10 bytov  
- 1 nebytový priestor.  
 
Nehnuteľnosť je evidovaná ako národná kultúrna pamiatka. Z technického hľadiska sa jedná o murovaný dom. 
Z vypracovaného znaleckého posudku vyplýva, že nehnuteľnosť Hviezdoslavovo nám. č. 11  si vyžaduje 
celkovú rekonštrukciu a to najmä: dreveného trámového podhľadu, strechy domu, fasády, komínov, 
parapetov, vnútorných omietok v suterénnej časti, schodisko, hygienické zariadenia bytov, elektroinštalácia. 
Znalec v znaleckom posudku konštatuje, že stav domu je podpriemerný so zanedbanou údržbou najmä 
v spoločných častiach a v časti nebytového priestoru nie je schopný užívania.  
 
Domová nehnuteľnosť je v súčasnosti obsadená 10 užívateľmi bytov, na základe uzavretých zmlúv na dobu 
neurčitú:  
 
Lýdia Martanovičová 45,05 m² 
Anna Vizváryová 45,05 m² 
Edita Högelová 45,05 m² 
Irena Dorotjaková 90,56 m² 
Mária Šutarová 91,94 m² 
Patrícia Štefánková 96,06 m² 
Zoroslav Laurinc 187,33 m² 
Jana Plichtová 91,07 m² 
Ján Lúčanský 94,23 m² 
Eva Uríčková 96,67 m² 
 
V nehnuteľnosti sa nachádza 1 nebytový priestor o celkovej výmere 480,66 m², neobsadený nájomcom, 
z dôvodu, že v priebehu mesiaca 04/2013 predchádzajúci nájomca odstúpil od nájomnej zmluvy.  
 
V zmysle prijatého zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných 
vzťahov k bytom a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon“) dostali všetci nájomcovia výpoveď z nájmu bytu. Výpovedná 
lehota uplynula buď v  v marci roku 2012 alebo uplynie v decembri roku 2013 . Uplynutím výpovednej 
lehoty sú nájomcovia v právnom postavení užívateľov bytov. V zmysle § 3 ods. 6 zákona majú právo aj 
naďalej užívať byt, ktorého boli nájomcom a to až do pridelenia bytovej náhrady.  
 
Účinky výpovede nastávajú uplynutím výpovednej lehoty. Po uplynutí výpovednej lehoty nájomný vzťah 
k bytu končí a preto nie je možný odpredaj bytov nájomcom, ktorým uplynula výpovedná lehota za cenu 
určenú v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z.  Na takéhoto nájomcu sa už nevzťahujú ustanovenia zákona č. 
182/1993 Z. z. V prípade, že by tak obec urobila, možno konštatovať, že takýmto konaním by hrubo 
obchádzala a porušovala účel prijatého zákona č. 260/2011 Z. z. Nerešpektovanie tohto právneho stavu 
môže mať za následok zodpovednosť kompetentných orgánov obce. 



Účelom prijatého zákona č. 260/2011 bolo ukončenie dlhotrvajúceho právneho stavu, ktorý bol nevýhodný 
jednak pre nájomcov, ktorí boli niekedy „rukojemníkmi“ prenajímateľov, ktorí ich obmedzovali vo výkone 
nájomných práv. Ďalej pre prenajímateľov, ktorí nemohli užívať svoj majetok ako iné tretie osoby. Sú 
obmedzovaní výškou úhrad za nájom, zároveň nájomným vzťahom, ktorý bol uzavretý na dobu neurčitú, 
nemožnosťou nakladania s nehnuteľnosťou a nedostatkom finančných prostriedkov na samotný chod 
a základnú údržbu nehnuteľnosti. Aj z uvedených dôvodu pristúpil zákonodarca k prijatiu uvedeného zákona.  
 
V prípade, že by obec po uplynutí výpovednej lehoty v zmysle § 3 a § 3a zákona                           č. 260/2011 
Z. z.  pristúpila k uzavretie zmluvy na dobu neurčitú s týmto nájomcom, možno konštatovať, že takýmto 
konaním by dochádzalo k porušovaniu zákona a potláčaniu práv prenajímateľov a k nehospodárnemu 
nakladaniu s majetkom obce.  
 
Postup podľa § 18 ods. 6 a 7 zákona 182/1993 Z. z. nie je možný, a to z dôvodu, že nájomcom 
v podielových domoch boli doručené výpovede v dôsledku čoho stratili postavenie nájomcu a zákon č. 
182/1993 Z. z. sa na nich nevzťahuje. 
 
Na Okresnom súde Bratislava I je vedených ešte niekoľko súdnych konaní, kde na strane navrhovateľov 
vystupujú súčasní nájomcovia, ktorí žiadajú o nahradenie prejavu vôle na uzavretie Zmluvy o prevode 
vlastníctva bytu v zmysle zákona č 182/1993 Z. z.: 
 
Jana Plichtová c/a hlavné mesto SR Bratislava a a spol. č. k. 10C 52/2006  
Šutarová Mária c/a hlavné mesto SR Bratislava a a spol. č. k. 20C 52/2006  
Eva Uríčková c/a hlavné mesto SR Bratislava a a spol. č. k. 10C 110/2007 
Irena Dorotjaková c/a hlavné mesto SR Bratislava a a spol. č. k. 26C 195/2006 
 
Z konštantnej judikatúry súdu vyplýva, že predmetní nájomcovia nemajú právo na prevod bytu do ich 
osobného vlastníctva. V jednom zo súdnych konaní a to konkrétne Irena Dorotjaková c/a hlavné mesto SR 
Bratislava a a spol. č. k. 26C 195/2006, súd návrh nájomníčky Ireny Dorotjakovej ako navrhovateľky zamietol 
s tým, že je povinná nahradiť odporcom trovy súdneho konania.  
 
Súd sa vo svojom rozhodnutí vyjadril, že „dôvodom nemožnosti odpredaja bytov do vlastníctva nájomcom 
v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. je skutočnosť, že z aktuálneho listu vlastníctva vyplýva, že nehnuteľnosť 
je v podielovom spoluvlastníctve spoluvlastníkov. Nejedná sa teda o bytový dom, ktorý by bol vo výlučnom 
vlastníctve obce.“  
 
Možno konštatovať, že uvedené súdne rozhodnutie sa stane „precedensom“ aj v ostatných súdnych konaniach, 
a súd žalobný návrh nájomcov ako navrhovateľov zamietne ako nedôvodný s odôvodnením, že u týchto 
nájomcov bytov neexistuje zákonný nárok na prevod bytu do ich osobného vlastníctva.  
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto prijalo dňa 22. mája 2012 uznesenie č. 63/2012, 
ktoré predstavovalo iný spôsob vyporiadania podielového spoluvlastníctva, a to kúpu spoluvlastníckeho 
podielu podielového spoluvlastníka o veľkosti 34/120 za kúpnu cenu vo výške 388.166,66 EUR. 
 
V súdnom konaní o vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti Hviezdoslavovo námestie 
11 Okresný súd Bratislava I, rozsudkom zo dňa 03.12.2012 č. k. 32 Cb/83/2009 rozhodol, že zrušil podielové 
spoluvlastníctvo a vyporiadal ho tak, že byty sa stali vlastníctvom hlavného mesta SR Bratislava, v správe 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a nebytový priestor sa stal vlastníctvom obchodnej spoločnosti 
Hviezdoslavovo námestie 11 spol. s.r.o, s tým že hlavné mesto SR Bratislava bolo povinné uhradiť obchodnej 
spoločnosti sumu vo výške 88.155,75 EUR do 30 dní od právoplatnosti rozsudku. Uvedený rozsudok 
nenadobudol právoplatnosť, pretože obchodná spoločnosť Hviezdoslavovo námestie 11 spol. s.r.o. podala 
v lehote odvolanie.  
 



Dňa 05.02.2013 požiadal podielový spoluvlastník obchodná spoločnosť Hviezdoslavovo námestie 11 spol. 
s.r.o. o kúpu spoluvlastníckeho podielu 86/120 z celku za kúpnu cenu určenú Znaleckým posudkom t.j. 
cena vo výške 1.000.000,00 EUR.  
 
Primátor hlavného mesta udelil predchádzajúci súhlas k prevodu vlastníctva spoluvlastníckeho podielu dňa 
25.02.2013. Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto bol doručený dňa 18.04.2013.  
 
Vzhľadom k tomu, že ide o národnú kultúrnu pamiatku, má v zmysle § 23 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane 
pamiatkového fondu, príslušný ústredný orgán štátnej správy, ktorým je v tomto prípade ministerstvo kultúry 
SR Bratislava, právo na uplatnenie predkupného práva k nehnuteľnosti Hviezdoslavovo nám. č. 11.  
Ministerstvo kultúry svoje právo k takýmto ponukám neuplatňuje. 
 
Z vyššie uvedených dôvodov predkladateľ navrhuje zrušiť uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto zo dňa 22. mája 2012 č. 63/2012, ktoré predstavovalo iný spôsob vyporiadania 
podielového spoluvlastníctva, a to kúpu spoluvlastníckeho podielu podielového spoluvlastníka o veľkosti 
34/120 za kúpnu cenu vo výške 388.166,66 EUR. Na pôde miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto sa uskutočnilo niekoľko rokovaní s právnym zástupcom podielového spoluvlastníka. Záverom týchto 
rokovaní, aj s ohľadom na niekoľko prebiehajúcich súdnych konaní, bola skutočnosť, že podielový 
spoluvlastník požiadal o kúpu spoluvlastníckeho podielu hlavného mesta SR Bratislava.  
 
 
Správca konkurznej podstaty spol. SATEL, akciová spoločnosť Poprad „v konkurze“, so sídlom Partizánska 
677/17 Poprad 058 01, IČO: 00 690 007, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sa, 
vložka č.: 12/P, sa žalobou o určenie vlastníckeho práva spolu s návrhom na nariadenie predbežného 
opatrenia, doručenou Okresnému súdu Bratislava I dňa 19.02.2013, resp. opravou tejto žaloby doručenou 
Okresnému súdu Bratislava I dňa 27.02.2013, sa navrhovateľ voči odporcovi spoločnosti HN 11, s.r.o. 
domáha, aby Okresný súd Bratislava I v konaní vedenom pod sp. zn.: 27Cb/37/2013 určil, že vlastníkom 
spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 34/120-in k celku k nehnuteľnostiam, vedeným Správou katastra 
v Bratislave na LV č. 4247, okres: Bratislava I, obec: BA – m.č. STARÉ MESTO, katastrálne územie: Staré 
mesto, a to k: stavbe so súpisným č. 168, postavenej na pozemku KN registra „C“ parc. č. 499, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 493 m2 a pozemku KN registra „C“ parc. č. 499, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 493 m2 (ďalej len „Nehnuteľnosti“) je Navrhovateľ a zároveň, aby Okresný súd Bratislava I nariadil 
predbežné opatrenie, ktorým by zákal Odporcovi so svojim Spoluvlastníckym podielom k   Nehnuteľnostiam 
nakladať. Mestská časť nie je účastníkom tohto konania.  
 
Predbežné opatrenie bolo zamietnuté, pokiaľ by sa tak aj nebolo stalo, predbežné opatrenie 
nezakazovalo BA – m.č. STARÉ MESTO, nakladať so svojim spoluvlastníckym podielom. 
 
Rovnako sa SKP domáha neúčinnosti právneho úkonu voči HN 11, s.r.o., čím sa snaží späť do konkurznej 
podstaty úpadcu získať predmetný spoluvlastnícky podiel.  
Pokiaľ by aj bol SKP úspešný, nemalo by to vplyv na vlastnícke postavenie   spoločnosti HN 11, s.r.o.   
 
Žalobu považujeme za účelovú so snahou zabrániť obchodnej spoločnosti Hviezdoslavovo námestie 11, spol. s 
r.o. s nakladaním so svojím majetkom.  
 
Obchodná spoločnosť Hviezdoslavovo námestie 11, spol. s r.o. podala na SKP SATEL a.s. sťažnosť pre 
podozrenie z porušenia zákona. 
 
V súčasnosti podľa nášho názoru neexistujú právne skutočnosti, resp. obmedzenia, ktoré by 
akýmkoľvek spôsobom právne relevantne obmedzovali mestskú časť pri nakladaní so svojim 
spoluvlastníckym podielom.   
 
 
 



Náklady spojené so súdnym vyporiadaním podielového spoluvlastníctva a náklady za konania o nahradenie 
prejavu vôle, nadmerne zaťažujú rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto ako správcu nehnuteľnosti 
a hlavné mesto SR Bratislava, ako spoluvlastníka nehnuteľnosti. Vyčíslenie nákladov spojených zo súdnymi 
konaniami predstavuje sumu približne vo výške 103.000,00 EUR.  
 
Z vyššie uvedených dôvodov sa mestská časť Bratislava-Staré Mesto, hlavné mesto SR Bratislava a obchodná 
spoločnosť Hviezdoslavovo námestie 11 spol. s.r.o dohodli na mimosúdnom vyporiadaní podielového 
spoluvlastníctva, s tým, že podielový spoluvlastník Hviezdoslavovo námestie 11 si nebude uplatňovať žiadne 
súdny trovy v prebiehajúcom konaní o vysporiadanie podielového spoluvlastníctva.  
 
V prípade mimosúdneho vysporiadania podielového spoluvlastníctva bude súdne konanie o vysporiadanie 
podielového spoluvlastníctva zastavené.  
 
Ak obec mimosúdne vyporiada podielové spoluvlastníctvo, získa do svojho rozpočtu 1.000.000,00 EUR 
(t.j. mestská časť Bratislava-Staré Mesto 500.000,00 EUR a hlavné mesto SR Bratislava 500.000,00 
EUR). Za súčasného právneho stavu a možností, ktoré má obec je možné konštatovať, že len takýto 
postup t. j. vyporidať podielové spoluvlastníctvo mimosúdne sa javí ako najhospodárnejšie nakladanie 
s majetkom v zmysle § 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.  
 
V prípade vyporiadania podielového spoluvlastníctva takýmto spôsobom, že spoluvlastník sa stane výlučným 
vlastníkom nehnuteľnosti, budú štyri konania o nahradenie prejavu vôle voči hlavnému mestu SR a mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto zastavené a do konaní vstúpi nový vlastník nehnuteľnosti. Tieto súdne konania, 
tak prestanú nadmerne zaťažovať rozpočet obce.  
 
V zmysle § 140 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza má 
podielový spoluvlastník zákonné predkupné právo.  
 
Neprijatie ponuky na predaj spoluvlastníckeho podielu za 1.000.000,00 EUR v čase keď:  
 
niektorí nájomcovia majú priznané bytové náhrady,  
súd zamietol v konaní nárok nájomcu na prevod bytu do ich osobného vlastníctva,  
obec nemá finančné prostriedky na nutnú rekonštrukciu nehnuteľnosti,  
je vedených niekoľko predražených súdnych konaní 
 
by malo za následok nehospodárne nakladanie s majetkom obce, ktoré je v rozpore so zákonom č. 138/1991 
Z. z. o majetku obcí.  
 
Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, ktoré navrhuje predkladateľ predstavuje jednak finančnú úsporu 
a jednak postup, ktorým bude obec hospodárne nakladať so svojím majetkom a majetkom, ktorý jej bol 
zverený v zmysle § 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.  
 
Zároveň nehnuteľnosť sa nachádza v zlom technickom stave a vyžaduje si značné finančné prostriedky, ktoré 
mestská časť Bratislava-Staré Mesto nemá vo svojom rozpočte. Treba poukázať aj na skutočnosť, že právnym 
nástupcom v konaniach bude kupujúci, čím sa bremeno vedenia týchto konaní presunie na neho. 
 
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti predkladateľ navrhuje schváliť predaj spoluvlastníckeho podielu 
86/120 z celku do vlastníctva kupujúcemu, pretože uvedené riešenie je ekonomicky výhodné a zákonné 
riešenie, a to z krátkodobého ako i dlhodobého hľadiska.  
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doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. 
primátor 

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA 

Vážená pani starostka, 

Bratislava 25.02.2013 
Č.j.: MAGS SNM 10006/2013 -2.ri2Co17j 

na záldade Vašej žiadosti zo dňa 22.02.2013 zn. 7468/2013IPRAlBau, vo veci 
udelenia predchádzajúceho súhlasu primátora k prevodu vlastníctva nehnuteľného 

majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava - Staré Mesto udeľujem 

predchádzajúci súhlas Č. O 1 O 1 OO 14 13 

podľa čl. 80 ods. 5 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy k odpredaju nehnuteľností v 
katastrálnom území Staré Mesto 

• pozemok registra "C" parc. Č. 499 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 493 m2
, 

zapísaný na liste vlastníctva Č. 4247 v podiele 86/120 
• stavba s.č. 168 postavená na pozemku p.č. 499 na Hviezdoslavovom nám. č.ll, 

zapísaná na liste vlastníctva Č. 4247 v podiele 86/120 

za celkovú kúpnu cenu najmenej vo výške 1 000 000,00 €, s podmienkami: 

predaj bude uskutočnený v súlade so všetkými ustanoveniami zákona 
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
vzťahujúcimi sa na prevod vlastníctva nehnuteľnosti podľa § 9a 

na predmet predaj a nie je uplatnený reštitučný nárok podľa príslušných 
právnych predpisov, okrem reštitučného nároku uplatneného podľa zákona 
Č. 503/2003 Z. z. 

v prípade uplatnenia predkupného práva - predkupné právo môže byť dohodnuté 
len pre hlavné mesto SR Bratislavu 

v kúpnej zmluve bude dohodnutý termín zaplatenia kúpnej ceny patriacej 
hlavnému mestu SR Bratislave v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 
(ako aj prípadné sankcie) najneskôr do 30 dní odo dňa obojstranného podpísania 
kúpnej zmluvy 



v kúpnej zmluve bude dohodnuté, že kupujúci si nebude voči hlavnému mestu 
SR Bratislava uplatňovať žiadne súdne trovy v prebiehajúcom konaní 
o vysporiadanie podielového spoluvlastníctva. 

Tento súhlas platí 12 mesiacov odo dňa podpisu. 

V zmysle čl. 80 ods. 5 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy Vám udeľujem 

plnú moc 

na podpísanie kúpnej zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu 86/120 na pozemku 
p.č. 499 a stavbe s.č. 168 k. Ú. Staré Mesto, ako aj návrhu na vldad vlastníckeho práva 
do katastra nehnuteľností. 
Zároveň Vás žiadam, po obojstrannom podpise kúpnej zmluvy, o zaslanie dvoch jej 
rovnopisov. na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy pre evidenčné a archívne účely. 

S pozdravom 

Vážená pani 
PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto 
Vaj anské nábr. 3 
814 21 Bratislava 



á ~ MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

VÝPIS 
z uznesení 11. zasadnutia Miestneho zastupiteI'stva mestskej časti Bratislava

Staré Mesto v 6. volebnom období, konaného 22. mája 2012 

7. Návrh na zaujatie stanoviska k spôsobu vyporiadania podielového spoluvlastníctva 
k nehnutel'nosti Hviezdoslavovo nám. č. 11 z dôvodu prebiehajúceho súdneho konania 

Uznesenie č. 63/2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

súhlasÍ 

s kúpou spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 34/120 za cenu minimálne vo výške znaleckého 
posudku, t. j. vo výške 388 166,66 EUR k nehnuteľnostiam vk. Ú. Staré Mesto zapísaných 
na LV Č. 4272 a to: 
- k pozemku parcela Č. 499, ako parcela registra "e", druh pozemku zastavané plochy a nádvoria VO 

výmere 493 m2
, 

- k stavbe súpisné Č. 168, ktorá sa na tomto pozemku nachádza 
do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislava, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Bratislava, 25.05.2012 

O,,,,,iJ, Mg,. S.co Šo." I/! 
prednosta miestneho úradu 

Spracoval: Ing. Sch~~ ~ 

Podatel'ňa úradu Telefón 

Vajanského nábr. 3 02/59 246 111 
81421 Bratislava 

/ ...., I irl Í l 
v/-IO YUfoZ 

Bankové spojenie 

1526-012/0200 

PhDr. Tatiana ROSOV Á, V.r. 
starostka mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 
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