
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

Bratislava,  september 2012 
 

  
 
 
 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady        dňa 18.09.2012 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa 25.09.2012 
 
 
 
 

N  Á  V  R  H  
na predaj spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch parc. č. 3681/11 a parc.č. 3681/12 

prislúchajúcich k nebytovému priestoru-garáži na ulici Fraňa Kráľa 23 
______________________________________________________________ 

 
 
 
 
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: 
 

Ing. Andrej Ferko 
Referát majetkový 
 
 

 - 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  
 

1. v súlade s ustanovením § 16 ods. 5 a § 13 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, prevod spoluvlastníckeho 
podielu na pozemkoch parc. č. 3681/11 a parc.č. 3681/12 za celkovú cenu 600,- EUR 
do vlastníctva Doc. MUDr. Petrovi Matisovi a Eve Matisovej, rod. Polkovej, bytom 
Fraňa Kráľa 23, 811 05 Bratislava. Predmetné pozemky sú vo vlastníctve hlavného 
mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, vedené na liste 
vlastníctva č. 8670, k.ú. Staré Mesto, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 104 m2 a 63 m2 prislúchajúce k nebytovému priestoru č. 13 – garáži, ktorá sa 
nachádza na prízemí bytového domu na ulici Fraňa Kráľa 23 v Bratislave, ev. č. 
101979, vedenom na liste vlastníctva č. 3031, k. ú. Staré Mesto. Spoluvlastnícky podiel 
na predmetných pozemkoch parc.č. 3681/11 a parc.č. 3681/12 prislúchajúcich 
k nebytovému priestoru č. 13 – garáži je          142000 / 27883200. 

 
2. Doc. MUDr. Petrovi Matisovi a Eve Matisovej bol uznesením Miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 32/2012 zo dňa 27.3.2012 
schválený predaj predmetného nebytového priestoru - garáže v zmysle ustanovenia § 16 
ods. 5 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.  

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

 
4. V prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy zmluvnými stranami do jedného 

mesiaca odo dňa prijatia uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto týkajúceho sa predaja nehnuteľnosti, stratí uznesenie platnosť, ak nie je v 
uznesení alebo týchto pravidlách určené inak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
                                            
 
 
 
 

 
 
 
 



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

Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 32/2012 zo 
dňa 27.3.2012 bol schválený predaj: nebytového priestoru č. 13 - garáže vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v bytovom dome na 
ulici Fraňa Kráľa 23, ev. č. 101979, k.ú. Staré Mesto, vedenom v katastri nehnuteľností na LV 
č. 3031, pozemku pod nebytovým priestorom č. 13 – garáže parc.č. 3681/1 o výmere     18,96 m2 
z celkovej výmery 325 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, LV č. 8670, 
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, ktorý je 
1796 / 92944 a  spoluvlastnícky podiel na pozemku parc.č. 3681/1, ktorý je                    
142000 / 27883200 do vlastníctva Doc. MUDr. Petrovi Matisovi a Evy Matisovej, rod. Polkovej, 
bytom Fraňa Kráľa 23, 811 05 Bratislava, ktorí sú nájomcovia, za cenu 9 900,- EUR. 

 
V zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov     

„s vlastníctvom bytu a nebytového priestoru v dome je nerozlučne spojené spoluvlastníctvo 
spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a spoluvlastníctvo alebo iné 
spoločné práva k pozemku“. 

 
Predmetom  schváleného  prevodu bol predmetný nebytové priestor č.13 - garáž  a k nim 

prislúchajúci spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach 
domu, príslušenstva domu vedenom na liste vlastníctva č. 3031 a spoluvlastnícky podiel na 
pozemku pod stavbou parc. č. 3681/1. 

 
Dodatočným šetrením bolo zistené, že k predmetnej garáži prislúcha aj spoluvlastnícky 

podiel na pozemku parc. č. 3681/11, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere  104 
m2 a pozemku parc.č. 3681/12, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere      63 m2, 

ktoré sú vedené na liste vlastníctva č. 8670, na ktorom je vedený aj pozemok         parc.č. 
3681/1 pod predmetnou garážou. 

         
Všeobecná hodnota spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch parc. č. 3681/11 a           

parc. č. 3681/12  o veľkosti 142000 / 27883200, ktoré prislúchajú k nebytovému priestoru č. 13 
- garáži nachádzajúcej sa v bytovom dome ev. č. 101979 na ulici Fraňa Kráľa 23 je spolu 
281,57 Eur, pričom cena bola navýšená na hodnotu 600,00 Eur. 

 
Všeobecná hodnota spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch parcela č. 3681/11 

a 3681/12, ktoré prislúchajú k predmetnému nebytovému priestoru bola určená na základe 
znaleckého posudku č. 82/2011 zo dňa 25.11.2011, vypracovaným znalcom Ing. Jurajom 
Nagyom. 

 
Voči kupujúcemu neeviduje mestská časť žiadnu pohľadávku. 
 



Nebytový priestor – garáž 
ul. Fraňa Kráľa 23 
 
 

 
 
 
 

 


