
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

Bratislava, jún 2012 
 

 
 
 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady        dňa 19.06.2012 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa 26.06.2012 
 
 
 
 

N  Á  V  R  H  
na predaj stavby-garáže, súpisné číslo 6195 

a pozemku parc.č. 8988/7 pod predmetnou garážou  
 vo dvore na  Grösslingovej ulici č.30, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

______________________________________________________________ 
 

 
 
 
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  
majetku a investícií 

 - v materiáli 

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Ing. Andrej Ferko 
Referát majetkový 
 
 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu  
- kópiu katastrálnej mapy  
- územnoplánovaciu informáciu 

 
  
 
 
 
 
 



 
N á v r h    u z n e s e n i a 

 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
A. schvaľuje 
 
v súlade s ustanovením § 9a od. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov ako dôvod hodný osobitného 
zreteľa predaj nehnuteľností nachádzajúcich sa v Bratislave, k.ú. Staré Mesto na Grösslingovej 
ulici, a to: 
 

1. stavbu-garáž, súpisné číslo 6195, zapísanú v katastri nehnuteľností na LV č. 10, vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 

2. pozemok pod predmetnou garážou, parc.č. 8988/7, zapísaný v katastri nehnuteľností na 
LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, vo vlastníctve hlavného mesta 
SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto do vlastníctva Silvii 
Polákovej, rod. Janáčovej, bytom Bratislavská 17, 900 29  Nová Dedinka, spolu 
s garážou za cenu 20 400,00 EUR. 

 
3. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 

 
4. V prípade, že uznesenie nebude naplnené, stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho 

prijatia. 
 
B. konštatuje, že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľka má v nájme garáž aj pozemok pod 

garážou na dobu neurčitú od 05.06.2000. 



D ô v o d o v á    s p r á v a 
 
 
 

Predmetom predaja je nehnuteľnosť vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, a to stavba-garáž, súpisné číslo 6195, zapísaná v katastri 
nehnuteľností na LV č. 10 ako garáž, a pozemok pod predmetnou garážou, parc.č. 8988/7, 
zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
Garáž s pozemkom sa nachádzajú v Bratislave vo dvore na Grösslingovej ulici č.30, k.ú. Staré 
Mesto. 

 
Ako dôvod hodný osobitného zreteľa sa uvádza, že žiadateľka má predmetnú garáž aj 

pozemok v nájme na dobu neurčitú od 05.06.2000. 
  
 
Všeobecná hodnota predávanej stavby-garáže a pozemku určená znaleckým posudkom 

vypracovaným Ing. Jurajom Nagyom PhD. dňa 10.04. 2012, č. 28/2012 je po zaokrúhlení spolu 
13 600,00 EUR, a predajná cena je navýšená o 50%, čo predstavuje 20 400,00 EUR. 

 
Komisia pre nakladanie s majetkom a finančná odporučila dňa 14.6.2012  predaj predmetnej 

garáže a pozemku pod ňou v súlade s ustanovením § 9a od. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 

Voči kupujúcemu neeviduje mestská časť žiadnu pohľadávku. 
 
Platnosť uznesenia bola obmedzená v zmysle čl. 1 ods. 3 Pravidiel nakladania s nehnuteľným 

majetkom. 



Garáž aj s pozemkom pod garážou 
Parc.č. 8988/7 
Grösslingová ul. 
 

 
 
 

 



Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

INTERNÝ LIST 

Pre: Ing. Malvína Hakošová 
poverená vedením majetkového oddelenia 

Od: Ing. arch. Katarína Kantorová, CSc. 
vedúca oddelenia územného plánu 

Váš list číslo Naše číslo 
/2008/Šeb 

Vybavuje: 
Ing. D. Šebestová/331 

Bratislava 
05.03.2008 

Vec: Informácia o využití územia z hľadiska záujmov mestskej časti 

Ulica p. č. 

Grosslingova 8900/14; 
8988/7 

Fr. Kráľa 7 3506/8 

Bernolákova 10362/3,4,5,6 

Jaseňová 4840/28,30; 
4897/15,16; 
4876/2 

Jelenia 7347/3,4,5,6,15 

S pozdravom 

Co: OÚP 

Podatel'ňa úradu 

Vajanského nábr. 3 
81421 Bratislava 

Telefón 

02/59 246 111 

reguláci31 územia podľa Stanovisko OUP 
platnej UPD 
UPN Z Dunajská Nie sú námietky voči majetkovo - právne-

mu usporiadaniu 
UPN Z Slavín Nie sú námietky voči majetkovo - právne-

mu u~oriadaniu 
UPN hl. m. SR Bratislavy Z územno - plánovacieho hľadiska neod-

porúčame vo všeobecnosti odpredávať 
v centre mesta pozemky pod jednotlivými 
garážamí vlastníkom garáží, nakoľko týmto 
sa neguje budúce možné koncepčné rie-
šenie celej lokality. 

UPN hl. M. SR Bratislava, funkcia Z územno - plánovacieho hľadiska neod-
(101, 102) viacpodlažná porúčame odpredávať pozemky pod jednot-
a málopodlažná obytná zástavba livými garážami vlastníkom garáží, nakoľko 
- stabilizované územie. týmto sa neguje budúce možné koncepčné 

riešenie cele,ilokalily. 
Prerokovaný návrh UPN zeMO Z územno - plánovacieho hľadiska neod-
SV porúčame odpredávať pozemky pod jednot-

livými garážami vlastnikom garáži, nakoľko 
týmto sa neguje budúce možné koncepčné 

riešenie celej lokality 

7(wd-( 
Ing. arch. Katarína Kantorová, CSc. 
vedúca oddelenia územného plánu 

Bankové spojenie 

1526-012/0200 

IČO 

OO 603147 

Internet 

www.staremesto.sk 


