
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

Bratislava, február 2012 
 

  
 
 
 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady        dňa     7.2.2012 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa   14.2.2012 
 
 
 
 

N  Á  V  R  H  
na schválenie predaja spoluvlastníckeho podielu na domovej nehnuteľnosti  

na ulici Michalská č. 25 
______________________________________________________________ 

 
 
 
 
Predkladateľ:             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 
predložený návrh   
 

Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Mgr. PhDr. Štefan Jaška  
vedúci oddelenia  
majetkového a investičného  

 - v materiáli 

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Mgr. Michaela Malinová 
vedúca referátu  
oddelenia majetkového 
 
 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu  
- informatívna kópia z mapy 

 

 
  
 
 
 
 



 
    N á v r h   u z n e s e n i a  
 
 
Miestne  zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 

s c h v a ľ u j e  
 
v súlade s § 9 ods. 2 a § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. z.  o majetku obcí v  znení  
neskorších  predpisov,  Čl. 11 ods. 1 písm. b) Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto, v súlade s Čl. 6 ods. I písm. B) Pravidiel nakladania s nehnuteľným majetkom mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto a s nehnuteľným majetkom zvereným do správy mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto  a v zmysle §140 Občianskeho zákonníka, 
     predaj spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 153/648 vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava – Staré Mesto:   
       
       ▪ k stavbe súp. č. 380, druh stavby: Iná budova, k.ú. Staré Mesto, postavená na pozemku  
                                               parc.č. 393;  
       ▪ k pozemku parc. č. 393 o výmere 647m2; druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 
       ▪ k pozemku parc. č. 394 o výmere 61 m2; druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 
       ▪ k pozemku parc. č. 395 o výmere 88 m2; druh pozemku: záhrady 
 
ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Staré Mesto, na ulici Michalská č. 25 v Bratislave a 
sú zapísané na liste vlastníctva č. 4291 Správy katastra pre hl. mesto SR Bratislavu 
 
kupujúcemu:  JUDr. Hudek Ľudovít CSc., bytom: Michalská 25, Bratislava    v podiele 165/648      
                      Kurhajec Peter, bytom: Sartorisova 14, Bratislava                       v podiele 330/648 
                    
za cenu  351.680,79 Eur. 
 
 
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
 
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 



D  ô v  o d  o  v  á      s  p  r  á  v a 
 
   Predmetom predaja je spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 153/648 vo vlastníctve Hlavného 
mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava – Staré Mesto:   
       
       ▪ k stavbe súp. č. 380, druh stavby: Iná budova, k.ú. Staré Mesto, postavená na pozemku  
                                            parc.č. 393;  
       ▪ k pozemku parc. č. 393 o výmere 647m2; druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 
       ▪ k pozemku parc. č. 394 o výmere 61 m2; druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 
       ▪ k pozemku parc. č. 395 o výmere 88 m2; druh pozemku: záhrady 
 
ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Staré Mesto, na ulici Michalská č. 25 v Bratislave a 
sú zapísané na liste vlastníctva č. 4291 Správy katastra pre hl. mesto SR Bratislavu. 
 
 Predmetná stavba na ulici Michalská č. 25 je v podielovom spoluvlastníctve: 
 
   JUDr. Hudek Ľudovít, CSc., bytom: Michalská 25, Bratislava                      v podiele  165/648 
   Kurhajec Peter, bytom: Sartorisova 14, Bratislava                                         v podiele 330/648 
   Hl. Mesto SR Bratislava -  Mestská časť Bratislava – Staré Mesto                v podiele 153/648 
 
   V zmysle §140 Občianskeho zákonníka majú spoluvlastníci nehnuteľnosti p. Hudek a p. 
Kurhajec predkupné právo na kúpu spoluvlastníckeho podielu, ktorý je vo vlastníctve Hl. Mesta 
SR Bratislava. Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo 
vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov. 
 
   Spoluvlastníci domu na Michalskej č. 25 v Bratislave prejavili záujem o kúpu 
spoluvlastníckeho podielu vo vlastníctve Hl. Mesta SR Bratislavy.  
 
     Všeobecná hodnota spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 153/648 vo vlastníctve Hlavného 
Mesta SR Bratislavy, v správe Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na dome súp. č. 380 a 
pozemkoch parc. č. 393, 394 a 395 na Michalskej ulici č. 25 v Bratislave je stanovená vo výške  
351.680,79 Eur. Z toho cena spoluvlastníckeho podielu k stavbe je 228.204,21 Eur  a cena 
spoluvlastníckeho podielu k pozemkom je 123.680,79 Eur. 
    Všeobecná hodnota spoluvlastníckeho podielu bola určená znaleckým posudkom č. 53/2011 
zo dňa 18.12.2011 vypracovaným znalcom Ing. Ivanom Pukanom. 
 
   Nakoľko však nedošlo k dohode o výkone predkupného práva, pristúpila mestská časť 
k realizácii predaja svojho podielu o veľkosti 153/648 ostaným spoluvlastníkom pomerne podľa 
veľkosti ich spoluvlastníckeho podielu k predmetnej nehnuteľnosti, a to nasledovne: 
 
   P. JUDr. Hudek Ľudovít, CSc. ako  spoluvlastník spoluvlastníckeho podielu na predmetnej 
domovej nehnuteľnosti o veľkosti 165/648 vykúpi podiel Hlavného Mesta SR Bratislavy – 
Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto pomerne za cenu 117.250,37 Eur (tj. stavba 76.083,28 
Eur a pozemok 41.167,09 Eur). 
 
   P. Kurhajec Peter ako spoluvlastník spoluvlastníckeho podielu na predmetnej domovej 
nehnuteľnosti o veľkosti 330/648 vykúpi podiel Hlavného Mesta SR Bratislavy – Mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto pomerne za cenu 234.430,41 Eur (tj. stavba 152.120,92 Eur a pozemok 
82.309,49 Eur). 


