
        
 

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, nachádzajúca sa v Bratislave na Bernolákovej ulici, a to 
pozemok parc.č. 10362/6 (ďalej len „pozemok“), k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri 
nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria, o výmere 23 m2. 

 
Na pozemku sa nachádza stavba súp.č. 4938, druh stavby: garáž, ktorej vlastníkom je 

kupujúci. Za účelom zjednotenia vlastníctva pozemku s vlastníctvom stavby požiadal kupujúci 
o kúpu pozemku pod garážou. Žiadateľ má v nájme predmetný pozemok od 29.3.2012 na dobu 
neurčitú. 

 
Komisia pre nakladanie s majetkom a s financiami odporučila dňa 04.07.2012 schváliť predaj 

predmetného pozemku v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 
Súhlas primátora zo dňa 24.05.2012 je za cenu nie nižšiu ako 200,00 EUR/m2. 
 
Cena za 1 m2 je 210,00  EUR. 
 
Voči kupujúcemu neeviduje mestská časť žiadnu pohľadávku. 

 



Schválené uznesenie: 
 

 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 
s c h v aľ u j e  

 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave na Bernolákovej ulici, k. ú. 
Staré Mesto, a to pozemku parc. č. 10362/6, k. ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri 
nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2, do vlastníctva 
Petrovi Knížatovi, bytom Beethovenova 14, 949 11 Nitra, za cenu 4 830,00 EUR. 

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

 


