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Materiál  
na zasadnutie miestnej rady                                                                dňa   06. septembra 2011 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva                                           dňa   13. septembra 2011 
 
 
 
 

N  Á  V R  H 
na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

č. 144/2010  
 
 

 
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: 

- návrh uznesenia                                                
- dôvodovú správu                                

Mgr. Michaela Bauer                                           - uznesenie č. 144/2010  
oddelenie právne a                                 
správnych činností 
 

 
 
 
 
 

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. z r u š u j e  
 
uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 144/2010.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto (ďalej len „miestne 
zastupiteľstvo), schválilo dňa 14.09.2010 uznesením č. 144/2010 predaj nehnuteľnosti 
nachádzajúcej sa v katastrálnom území Staré Mesto na Špitálskej ulici č. 29, stavba súpisné             
č. 2193, postavená na pozemku parcela č. 8514/2 o výmere 659 m², do vlastníctva 
kupujúcemu obchodnej spoločnosti MERLIN SK s.r.o., so sídlom Klincová 8, 821 08 
Bratislava, IČO: 35 884 851 (ďalej len „kupujúci“), za kúpnu cenu 542 001,00 EUR.  
 
 Mestská časť Bratislava  - Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“) v súlade 
s predmetným uznesením vypracovala Kúpnu zmluvu č. 601053610 (ďalej len „zmluva“). 
Zmluva bola zmluvnými stranami podpísaná dňa 26.11.2010. V zmluve bolo dohodnuté, že 
kúpna cena bude zaplatená do 30 dní odo dňa podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami. 
Kupujúci kúpnu cenu v tejto lehote nezaplatil. Preto bol kupujúci dňa 09.02.2011, 
doporučeným listom, vyzvaný na zaplatenie kúpnej ceny v lehote 10 dní od doručenia tohto 
listu, avšak zásielka bola vrátená späť ako nedoručená. Dňa 23.05.2011 bola na adresu 
spoločnosti (podľa aktuálneho výpisu z obchodného registra) zaslaná opätovná výzva na 
zaplatenie kúpnej ceny, s upozornením na možnosť odstúpenia od zmluvy. Kupujúci si opäť 
zásielku neprevzal. Nakoľko uplynula aj dodatočná lehota na plnenie zmluvy kupujúcim, 
mestská časť pripravila návrh na odstúpenie od kúpnej zmluvy.  
 
 S poukazom na uvedené skutočnosti predkladateľ konštatuje, že uznesenie miestneho 
zastupiteľstva č. 144/2010 sa nepodarilo v primeranej lehote naplniť (z dôvodov na strane 
kupujúceho), tým predkladateľ navrhuje miestnemu zastupiteľstvu predmetné uznesenie 
zrušiť.  

 
  

 



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

VÝPIS 
z uznesení z 31. zasadnutia Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava 

- Staré Mesto v 5. volebnom období, konaného 14. septembra 2010 

27. Návrh na predaj nehnutel'nosti na ulici Špitálska 29 

Uznesenie Č. 144/2010 

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 

A •. schval'uje 

v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
predaj nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava 
- Staré Mesto stavby súp. č. 2193 - druh stavby: iná budova, postavená na pozemku parc. č. 8514/2 a 
pozemku parc. č. 8514/2 o výmere 659 m2

, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, ktoré sa 
nachádzajú v katastrálnom území Staré Mesto, na ulici Špitálska 29 v Bratislave a sú zapísané na liste 
vlastníctva Č. 10 Správy katastra pre hl. mesto SR Bratislavu, do vlastníctva kupujúceho - obchodnej 
spoločnosti MERLIN SK s.r.o., Klincová 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35884 851, za cenu 
542 001,00 EUR. 

Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
Toto uzneseníe stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

B. splnomocňuje 

starostu mestskej časti 
vykonať nevyhnutné opravy chýb vzniknutých pri prepisovaní a výpočtoch. 

Bratislava 23.9.2010 

Overil: Ing. Olive~i1'a:radl~ise,r/ 

Spracoval: MolnárováLc._1 
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