
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

                                                                 
 
Materiál  
na zasadnutie miestnej rady                                                               dňa  07. septembra 2010 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva                                          dňa  14. septembra 2010 
 
 
 
 

N  Á  V R  H 
na predaj pozemku na ulici Búdková parc.č. 4290/22  

 
 

 
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                                   - snímku z kat. mapy    
                                                                              - znalecký posudok (časť)                                                                                                                                                                                                                                         
Ing.Mária Mozolová                                              
vedúca majetkového                                             
oddelenia 
 
JUDr. Anna Ďurinová  
právne oddelenie  
  

 
Bratislava, september 2010 



 
 
 
 
 

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  
  
v súlade  s ustanovením § 9a ods. 8 písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, predaj nehnuteľnosti vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
nachádzajúcej sa v Bratislave, k.ú. Staré Mesto na ulici Búdková, pozemku parc.č. 4290/22, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 60 m2, zapísaného na Správe katastra pre hl. mesto SR 
Bratislavu  na liste vlastníctva č. 10 ako parcely registra „C“, do podielového 
spoluvlastníctva : 
 
Bystríka Vanču,  Búdková 44, 811 04 Bratislava, podiel 2/10   za cenu  3 002,04 EUR 
Tomáša Vanču,  Búdková 44, 811 04 Bratislava, podiel 1/10   za cenu   1 501,02  EUR 
Ivony Kanazireva, Jasovská 2,  851 07 Bratislava, podiel 2/10 za cenu  3 002,04 EUR 
Mgr. Dany Ivančíkovej, Búdková 46,  811 04 Bratislava, podiel ¼   za cenu 3 752,55  EUR 
Jaroslava Ivančíka s manželkou Annou Ivančíkovou, Farského 14, 851 01 Bratislava, podiel 
¼ za cenu  3 752,55 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. 

 
 

B. s p l n o m o c ň u j e 
 

starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vykonať nevyhnutné opravy chýb vzniknutých 
pri prepisovaní a výpočtoch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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 pozemok  nachádzajúci sa v Bratislave, k.ú. Staré 
Mesto na ulici Búdková,  parc.č. 4290/22, zastavané plochy a nádvoria  o výmere 60 m2 , LV 
č. 10. 
 
      Pozemok je situovaný vo dvore rodinného domu v priamej náväznosti na ulicu Búdková, 
od ktorej je oddelený  plotom domu. Prístup na pozemok je cez bránku domu z mestského 
chodníka ulice. 
 
     Rodinný dom je vo vlastníctve žiadateľov o kúpu pozemku. Podľa výpisu LV č. 1426 sú 
vlastníkmi nehnuteľností pozemku parc.č. 4266 so stavbou súp.č. 103556 a pozemku 
parc.č.4267 títo vlastníci: 
 
Bystrík Vančo,  Búdková 44, 811 04 Bratislava,  v podieli 2/10    
Tomáš Vančo,  Búdková 44, 811 04 Bratislava,  v podieli 1/10   
Ivona Kanazireva, Jasovská 2,  851 07 Bratislava,  v podieli 2/10  
Mgr. Dana Ivančíková, Búdková 46,  811 04 Bratislava, v podieli ¼   
Jaroslav Ivančík, Farského 14, 851 01 Bratislava,  v podieli  ¼ . 
 

          Za účelom scelenia majetku požiadali spoluvlastníci  o kúpu uvedeného pozemku. 
Pozemok chcú nadobudnúť v rovnakých  podieloch, v akých sú zapísaní na LV č. 1426. 
  
     Komisia finančná a komisia nakladania s majetkom odporučili predaj predmetného 
pozemku v súlade  s ustanovením § 9a ods. 8 písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.  
 
    Voči  horeuvedeným žiadateľom   neeviduje mestská časť žiadnu pohľadávku. 
 
     Podľa znaleckého posudku Ing. Rudolfa Hromádku  č. 40/2010 je všeobecná hodnota 
pozemku 15 010,20 EUR (250,17 EUR/m2). Táto cena je navrhovanou cenou predaja, ktorá je 
rozpočítaná podľa výšky nadobúdaných podielov tak, ako je uvedené v návrhu uznesenia.   
 

           Platnosť uznesenia bola obmedzená v zmysle čl. 1 ods. 3 Pravidiel nakladania 
s nehnuteľným majetkom. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 


