
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 
 

                                                                
 
Materiál  
na zasadnutie miestnej rady                                                                dňa   13. apríla 2010 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva                                           dňa   20. apríla 2010 
 
 
 
 

N  Á  V R  H 
na zmenu uznesenia č. 140/2005 zo dňa 13.12.2005, ktorým bol schválený predaj 

pozemkov pod dvojgarážou parc. č. 3163/2, 3163/3 
na  ulici Palisády 43  

 
 

 
Predkladateľ:                                                     Návrh uznesenia miestnej rady 
 
                                                                             Miestna rada mestskej časti 
MUDr. Peter Tatár, CSc.                                     Bratislava- Staré Mesto  
zástupca starostu                                                  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: 
                                                                                        
MUDr. Peter Tatár, CSc.                                         
zástupca starostu                                                   - v materiáli 
mestskej časti                                                               
                                                                              
                                                                               
Spracovateľ:                                                        Materiál obsahuje: 
                                                                              - návrh uznesenia 
JUDr.Marek Šujan                                                - dôvodovú správu 
vedúci právneho oddelenia                                   - uznesenie č. 140/2005    
 - súhlas primátora 
Ing.Mária Mozolová - znalecký posudok ( časť )                                                                                                                                                                     
vedúca majetkového   
oddelenia     
 
JUDr. Anna Ďurinová 
právne oddelenie                                                                            
 

Bratislava, apríl 2010 



 
 

 
 

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  
                                                                                        

      zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 140/2005 
zo dňa 13.decembra 2005, ktorým bol schválený predaj nehnuteľností vo vlastníctve hlavného 
mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto nachádzajúcich sa 
v Bratislave, k.ú. Staré Mesto na ulici Palisády 43, zapísaných v katastri nehnuteľností na liste 
vlastníctva č. 10, a to  pozemku parc.č. 3163/2, zastavané plochy a nádvoria  o výmere 39  m2  
a pozemku parc.č. 3163/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m2 do vlastníctva 
spoločnosti KEMARIS, s.r.o., Tomášikova 12, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 006 432 
tak, že slová na konci vety  
 
„za cenu 385 000,- Sk“ sa nahrádzajú slovami: „ za cenu 25 559,38 EUR v súlade  
s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov “. 
 
Ostatný text uznesenia zostáva bezo zmeny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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

           Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto uznesením č. 140/2005 zo 
dňa 13.decembra 2005 schválilo predaj nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto nachádzajúcich sa v Bratislave, k.ú. 
Staré Mesto na ulici Palisády 43, zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 10, 
a to  pozemku parc.č. 3163/2, zastavané plochy a nádvoria  o výmere 39  m2 a pozemku 
parc.č. 3163/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m2 do vlastníctva spoločnosti 
KEMARIS, s.r.o., Tomášikova 12, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 006 432 za cenu 
385 000,- Sk. Jednalo sa o pozemky pod dvojgarážou, ktorá bola vo vlastníctve kupujúceho. 

     
           Predaj nebolo možné doteraz zrealizovať  z dôvodu, že súhlas primátora hl.mesta SR 

Bratislavy bol udelený listom až 18.2.2010, hoci o neho bolo listom zo dňa 30.12.2005 
požiadané. 

 
      Predaj predmetných pozemkov sa uskutočňuje v súlade  s ustanovením § 9a ods. 8 písm. 
b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 5 
písm. B ods. 3 Pravidiel nakladania  s nehnuteľným majetkom mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto a s nehnuteľným majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
 
    Všeobecná hodnota oboch predávaných pozemkov určená znaleckým posudkom             
Ing. Ľubomíra Hurajtu zo dňa 08.12.2009 č. 80/2009 je 15 100,00 EUR  za 77 m2, čo 
predstavuje 195,74 EUR/m2. Súhlas primátora bol udelený za cenu najmenej vo výške 
všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa znaleckého posudku, nie však nižšiu ako 
331,94 EUR/m2, čo za oba pozemky predstavuje sumu  25 559,38 EUR. Z uvedeného dôvodu 
sa cena pozemkov schválená uznesením č. 140/2005 upravuje tak, ako je uvedené v tomto 
návrhu uznesenia. 
 
                    
 


