
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 
 

                                                               
 
 
Materiál  
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N  Á  V R  H 
na zmenu uznesenia č. 157/2003 v znení uznesenia č. 14/2004 a v znení uznesenia                     

č. 177/2010  
 
 

 
Predkladateľ:                                                     Návrh uznesenia miestnej rady 
 
                                                                             Miestna rada mestskej časti 
PhDr. Tatiana Rosová                                          Bratislava- Staré Mesto  
starostka                                                              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: 
                                                                                        
Mgr. Sven Šovčík                                          
prednosta  - v materiáli                                                              
                                                                               
                                                                                
Spracovateľ:                                                        Materiál obsahuje: 
 
Mgr. Michaela Bauer                                            - návrh uznesenia           
Oddelenie právne a  - dôvodovú správu 
Správnych činností                                               - uznesenie č. 157/2003 
                                                                             - uznesenie č. 14/2004   
                                                                             - uznesenie č. 177/2010  
                                                                             - výpis z LV č. 2771   
 
 
 
 

Bratislava, september 2011  
 



 
 

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  
 
zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto                         
č. 157/2003 zo dňa 9. decembra 2003 v znení uznesenia č. 14/2004 zo dňa 17. februára 2004 
v znení uznesenia č. 177/2010 zo dňa 02. novembra 2010 (ďalej len „uznesenie“) takto:  
 
1.  bod 2 uznesenia sa dopĺňa o tento text:  
 

„ a na pozemku“ a predmetná časť uznesenia bude  znieť nasledovne:  
  
„byt č. 1 s podlahovou plochou 60,41 m² a spoluvlastníckym podielom 6041/82789 na 
spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku,  
byt č. 2 s podlahovou plochou 26,18 m² a spoluvlastníckym podielom 2618/82789 na 
spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku,  
byt č. 3 s podlahovou plochou 60,73 m² a spoluvlastníckym podielom 6073/82789 na 
spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku,  
byt č. 4 s podlahovou plochou 107,51 m² a spoluvlastníckym podielom 10751/82789 na 
spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku,  
byt č. 5 s podlahovou plochou 60,90 m² a spoluvlastníckym podielom 6090/82789 na 
spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku,  
byt č. 6 s podlahovou plochou 107,27 m² a spoluvlastníckym podielom 10727/82789 na 
spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku,  
byt č. 7 s podlahovou plochou 60,95 m² a spoluvlastníckym podielom 6095/82789 na 
spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku,  
byt č. 8 s podlahovou plochou 107,09 m² a spoluvlastníckym podielom 10709/82789 na 
spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku,  
byt č. 9 s podlahovou plochou 107,65 m² a spoluvlastníckym podielom 10765/82789 na 
spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku,  
byt č. 10 s podlahovou plochou 60,77 m² a spoluvlastníckym podielom 6077/82789 na 
spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku,  

 
2. bod 2 uznesenia sa slová „nebytový priestor č. 11 s podlahovou plochou 25,28 m² 

a spoluvlastníckym podielom 2528/82789 na spoločných častiach a zariadeniach domu, 
nebytový priestor č. 21 s podlahovou plochou 43,15 m² a spoluvlastníckym podielom 
4315/82789 na spoločných častiach a zariadeniach domu“ nahrádzajú slovami:  

 
„nebytový priestor č. 11 s podlahovou plochou 25,28 m² a spoluvlastníckym podielom 
2528/82789 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku,  
nebytový priestor č. 12 s podlahovou plochou 43,15 m² a spoluvlastníckym podielom 
4315/82789 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku“  

 
 
 



 
D  ô  v  o  d  o  v  á    s  p  r  á  v a 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto schválilo uznesením               

č. 157/2003 v znení uznesenia č. 14/2004 a v znení uznesenia č. 177/2010 (ďalej len 
„uznesenie“)  zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva domovej nehnuteľnosti 
na Palackého ulici č. 6 v Bratislave, domová nehnuteľnosť súpisné č. 48, postavená na 
pozemku parcela č. 143/2, zapísaná na LV č. 2771 (ďalej len „nehnuteľnosť“) tak, že byty 
v nehnuteľnosti budú vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a v správe 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a nebytové priestory v nehnuteľnosti budú 
v podielovom spoluvlastníctve Ing. Vladimíra Bohuslava o veľkosti spoluvlastníckeho 
podielu ½  a Ing. Milana Bálinta o veľkosti spoluvlastníckeho podielu ½.  

 
Dňa 16.12.2010 bola podpísaná Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového 

spoluvlastníctva nehnuteľností a o zriadení vecného bremena v súlade s platným uznesením 
miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a udeleným 
predchádzajúcim súhlasom primátora hlavného mesta SR Bratislavy. Dňa 18.05.2011 bol 
podaný návrh na vklad vlastníckeho práva a vecného bremena na Správu katastra pre hlavné 
mesto SR Bratislava (ďalej len „Správa katastra“). Dňa 07.07.2011 bolo mestskej časti 
doručené rozhodnutie Správy katastra o prerušení návrhu na vklad vlastníckeho práva                     
č. V – 12113/11 do katastra nehnuteľností. Dňa 26.07.2011 mestská časť Bratislava – Staré 
Mesto a Ing. Vladimír Bohuslav a Ing. Milan Bálint požiadali Správu katastra o predĺženie           
30 – dňovej lehoty na odstránenie nedostatkov v podanom návrhu na vklad  z dôvodu, že na 
odstránenie nedostatkov, ktoré Správa katastra uviedla v prerušení katastrálneho konania je 
potrebné prijať zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto.  

 
Z dôvodu nevyhnutnosti doplnenia údajov o spoluvlastníckom podiele k pozemku 

k predmetným bytovým a nebytovým priestorom v dome a k oprave nesprávneho označenia 
nebytového priestoru č. 12 (predtým nesprávne označený ako nebytový priestor č. 21), pre 
potreby katastrálneho konania, predkladateľ navrhuje schváliť zmenu uznesenia tak, ako je 
uvedené v návrhu uznesenia.  



/ 

/ 

" 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

VÝPI S 

z uinesení ll. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava 
- Staré Mesto v 4. volebnom· období, konaného 9. decembra 2003 

" 

11/A Návrh na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva 

Uznesenieč.157/2003 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 

schvaľuje 

I. zrušenie podielového spoluvlastníctva podľa § 141 ods. J Občianskeho zákonníka 

nc;:hnuteľnosti v kat. územI Staré Mesto na PaIackého 6, vedenej v katastri nehnuteľností na LV 
č. 277, dom súp. č. 48, parc. č . .143/2 zastavaná plocha o výmere 441 m2

, vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava - Staré Mesto v podiele 7/8 
a Katariny Ann Ratner, rod. PaIanovej v podiele 118, 

2. vyporiadanie vlastníctvabik, že 

byt č. I.s podlahovou plochou 60,41 m2 a spoluvlastníckym podielom 6041/82789 na 
spoločných častiach a zariadeniach domu, 

. 2 
byt č. 2 spodlahovou plochou 26,18 m aspoluvlastníckym podielom 2618/82789 na 
spoločných častiach a zariadeniach domu, 
byt Č. 3 s podlahovou plochou 60,73 m2 a spoluvlastníckym. podielom 6073/82789 na 
spoločných častiach a zariadeniach domu, 
byt č. 4 spodlahovou plochou 107,51 m2 aspoluvlastníckym podielom 10751/82789 na 
spoločných častiach a zariadeniach domu, 
byt Č. 5 s podlahovou plochou 60,90 m2 a spoluvlastníckym podielom 6090/82789 na 
spoločných častiach a zariadeniach domu, 
byt č, 6 s podlahovou plochou 107,27 m2 a spoluvlastníckym podielom 10727/82789 na 
spoločných častiach a zariadeniach domu, . . . 
byt Č. 7 s podlahovou plochou 60,95 m2 a spoluvlastníckym podielom 6095/82789 na 
spoločných častiach a zariadeniach domu, 
byt č. 8 s podlahovou plochou 107,09 m2 a spoluvlastníckym podielom 10709/82789 na 
spoločných častiach a zariadeniach domu, 
byt Č. 9 s podlahovou plochou 107,65 m2 a spoluvlastníckym podielom 10765/82789 na 
spoločných častiach a zariadeniach domu, 



/ 

byt č. lOs podlahovou plochou 60,77 m2 a spoluvlastníckym podielom 6077/82789 na 
spoločných častiach a zariadeniach domu, 

bude vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava 
- Staré Mesto 
a 
nebytový priestorč. 11 s podlahovou plochou 25,28 m2 a spoluvlastníckym podielom 
2528/82789 na spoločných častiach a zariadeniach domu, 
nebytový priestor č. 21 s podlahovou plochou 43,15 m2 a spoluvlastníckym podielom 
4315/82789 na spoločných častiach a zariadeniach domu 

bude vo výlučnom vlastníctve Katarlny Al;m Ratner rod. Palanovej, bytom 70 Seymour Road, 
Elstemwick 3185, Victoria, Australia. 

Bratislava 20.01.2004 

Za správnosť: 
JUDr. Ev.aKostolányio 
vedúca organizačného od elenia 

Ing. Peter Čiernik, v.r. 
starosta mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto 



UZNESENIA 

z 12. zasadnutia Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava ~ Staré 
Mesto v 4. volebnom období, konaného 17. februára 2004 

15/A Návrh na doplnenie uznesenia miestneho zastupitel'stva č.157/2003 

Uznesenie č. 14/2004 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 

schval'uje 

doplnenie uznesenia č. 157/2003 zo dňa 9.12.2003 o zrušení a vysporiadaní podielového 
spoluvlastníctva podľa § 141 ods. l Občianskeho zákonníka k nehnuteľnosti v kat. území 
Staré Mesto na Palackého 6, dom súp. č. 48, parc. Č. 143/2 zastavaná plocha o výmere 441 
m2

, LV č. 2771 tak, že sa dopÍňa o text tohto znenia: 

" 3. bezplatnú realizáciu zrušenia a vyporiadanía podielového spoluvlastníctva." 



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

VÝPIS 
z uznesení 33. zasadnutia Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava 

- Staré Mesto v 5. volebnom období, konaného 2. novembra 2010 

10. Návrh na zmenu uznesenia č. 157/2003 v znení uznesenia č. 14/2004 

Uznesenie č. 177/2010 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 

schvaľuje 

zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 157/2003 zo 
dňa 9. decembra 2003 v znení uznesenia Č. 14/2004 zo dňa 17. februára 2004 (ďalej len "uznesenie") 
takto: 

1. V bode 1 uznesenia sa slová "LV Č. 277" nahrádzajú slovami "LV Č. 2771 ". 

2. V bode 1 uznesenia sa slová "Katariny Ann Ratner, rod. Palanovej v podiele 118" nahrádzajú 
slovami "Ing. Vladimíra Bohuslava, bytom Mánesovo námestie 1, Bratislava, v podiele 1/16 a 
Ing. Milana Bálinta, bytom Gajova 11, Bratislava, v podiele 1/16". 

3. V bode 2 uznesenia sa slová "bude vo výlučnom vlastníctve Katariny Ann Ratner, rod. 
Palanovej, bytom 70 Seymour Road, Elstemwick 3185, Victoria, Australia" nahrádzajú 
slovami "bude v podielovom spoluvlastníctve Ing. Vladimíra Bohuslava, bytom Mánesovo 
námestie 1, Bratislava, v spoluvlastníckom podiele 1/2 a Ing. Milana Bálinta, bytom Gajova 
11, Bratislava, v Spoluvlastníckom podiele 112". 

Bratislava 4.11.2010 

spracoVal~ ~ 

Podateľňa úradu Telefón 

Vajanského nábr. 3 02/59 246 111 
81421 Bratislava 

Bankové spojenie 

1526-012/0200 

Ing. arch. Andrej Petrek, v.r. 
starosta mestskej časti 
Bratislava -Staré Mesto 

IČO 
OO 603147 

Internet 

www.staremesto.sk 



GKÚ Bratislava 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTí 
Okres: Bratislava I 
Obec: BA-m.č. STARÉ MESTO 
Katastrálne územie: Staré Mesto 

Vytvorené cez katastrálny portál 

Dátum vyhotovenia 22.08.2011 
Čas vyhotovenia: 15:47:06 

VÝPIS Z LISTU VLASTNíCTVA č. 2771 
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE V -12113/2011 

CASt A: MAJETKOVA PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo 
1431 2 

Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

441 Zaslavané plochy a 
nádvoria 

15 1 

Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom 
Umiestnenie pozemku: 

1 - Pozemokje umiestnený v zastavanom území obce 

Stavby 
Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby 

48 1431 2 9 DOM 
Legenda: 
Druh stavby: 

9 - Bytový dom 
Kód umiestnenia stavby: 

1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu 

CASt B: VLAsTNteI A INÉ OPRA VNENÉ OSOBY 

Druh ch.n. Umiest. stavby 

1 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel 
miesto trvalého pobytu (sidIo) vlastníka 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 Bohuslav Vladimír, Ing., Mánesovo námestie i, Bratislava, PSČ 851 01, 
SR 

Dátum narodenia: 11.05.1954 

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V-3223/05 zo dňa 15.11.2005. 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

3 Hlavné Mesto SR Bratislava,Primiciálne námestie 1 
IČO: 

1/16 

7/8 

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

3, Rozsudok 14Co 521/01-273 zo dňa 20.9.2002,19C 294/96-225 zo dňa 11.6.2001 
3, Osvedčenie o vydržaní N 86/2003,Nz 21447/2003 zo dňa 24.3.2003+doplnok zo dňa 
22.5.2003 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

4 Bálint Milan, Ing., Gajova 11, Bratislava, PSČ 811 09, SR 
Dátum narodenia: 06.02.1966 

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V-3223/05 zo dňa 15.11.2005. 

Účastník právneho vzťahu: Správca 

5 Mestská časť Bratislava Staré mesto, Vajanského nábrežie 3, 
Bratislava, PSČ 841 21, SR 

IČO: 

1/16 

/ 

Títul nadobudnutia Protokol č.118807080300 zo dňa 5.12.2003,Z-1619/05 

K vlastníkovi Č. 3 je správa k nehnuteľnosti stavbe súp.č. 48 postavený na pozemku parc.č. 143/2 a k pozemku 
parc.č. 143/2 

Tituly nadobudnutia LV: 
D 405/82- 580/82 

Informatívny výpis 1/2 Aktualizácia katastrálneho portálu: 20.08.2011 



čAsf C: fARCHY 
Bez zápisu. 

Iné údaje: 

5 K vlastníkovi Č. 3 je správa k nehnuteľnosti stavbe súp.č. 48 postavený na pozemku parc.č. 143/2 a k pozemku 
parc.č. 143/2 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

Informatívny výpis 2/2 Aktualizácia katastrálneho portálu: 20.08.2011 


