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Materiál 
na zasadnutie miestnej rady       dňa 14.05.2013 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva     dňa 21.05.2013 

 
 
 
 

N  Á  V  R  H  
na predaj nebytového priestoru na Obchodnej  ulici č. 33b 

 
     __________________________________________________________ 

 
 
 
Predkladate ľ:            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 zastupite ľstva:  
 

Mgr. PhDr. Štefan Jaška  
vedúci oddelenia  
majetkového a investičného 

 - v materiáli 

  
       
 
 
Spracovate ľ:             Materiál obsahuje:  
 

Mgr. Michaela Malinová 
vedúca referátu  
oddelenia majetkového 
      

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu  
- informatívna kópia z mapy 
- súhlas primátora  
 

 
  



  
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. 3 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov, prevod vlastníctva nebytového priestoru vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava–Staré Mesto, 
 
v  bytovom dome na ulici Obchodná č. 33b, súpisné číslo 558, k.ú. Staré Mesto,  na parcele 
č.8381/4 a parc.č. 8381/8 a pozemok pod stavbou parc. č. 8381/4, zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 97 m2, evidované v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 6778, 
 

vchod Obchodná č. 33b, 1.p. (prízemie), priestor č. 12-, o celkovej výmere 21,15m2, 
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 
2265/10000 a spoluvlastnícky podiel na pozemku o veľkosti 2265/10000 

 
do bezpodielového spoluvlastníctva kupujúcim:  Karol Vontszemű 
                                                                              Margita Vontszeműová 
                                                                              obaja bytom: Rajecká č. 13 
                                                                                                    821 07 Bratislava 
       
 
                                                                                                                       za cenu  11 200,00 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 3 mesiacov odo dňa 
prijatia  uznesenia  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto týkajúceho sa 
predaja nehnuteľností, stratí uznesenie platnosť. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

D  ô  v  o d  o  v  á      s  p  r  á  v a 
    
   Prevod vlastníctva nebytového priestoru sa realizuje v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o 
vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzného 
nariadenia hl. mesta SR Bratislavy č. 6/1995 v znení neskorších zmien. Prevod vlastníctva je tiež 
v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov a v súlade s Čl. 3 bod B ods. 2 Pravidiel nakladania s nehnuteľným 
majetkom. 
 
   Podľa ustanovenia § 16 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov, nájomca nebytového priestoru, vlastníci a nájomcovia bytov v dome majú právo na 
prednostný prevod nebytového priestoru do vlastníctva v tomto poradí. 
 
   Predmetom  prevodu  je  nebytový  priestor nachádzajúci sa v bytovom dome na ulici Obchodná č. 
33b,  súpisné číslo 558, k.ú. Staré Mesto, na parcele č. 8381/4 a 8381/8 a pozemok pod stavbou 
parc. č. 8381/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 97 m2, evidované v katastri nehnuteľností na 
liste vlastníctva č. 6778, 
 

vchod Obchodná 33b, 1.p. (prízemie), priestor č. 12-, o celkovej výmere 21,15 m2, 
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 
2265/10000 a spoluvlastnícky podiel na pozemku o veľkosti 2265/10000. 

 
   Kupujúci – p. Karol Vontszemű, bytom: Rajecká č. 13, 821 07 Bratislava, je nájomcom 
predmetného nebytového priestoru. Nájomná zmluva bola uzavretá dňa 11.11.2010. Nájom vznikol 
na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej rozhodnutím starostu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto zo dňa 19.8.2010. Nájomca uhrádza nájomné vo výške 85,00 Eur/m2/rok  tj. 
1791,8 Eur/ročne (447,95 Eur/štvrťrok). Voči kupujúcemu neeviduje mestská časť žiadnu 
pohľadávku. 
 
Súhlas primátora Hl. mesta SR Bratislavy je zo dňa 8.4.2013 za cenu minimálne 11 167,86 Eur. 
 
Komisia pre nakladanie s majetkom a financie odporučila predaj predmetného nebytového priestoru 
na svojom zasadnutí dňa 11.4.2013. 
 
   Všeobecná hodnota predávaného nebytového priestoru č. 12 vrátane spoluvlastníckeho podielu na 
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 2265/10000 je 2 597,72 Eur. Cena 
spoluvlastníckeho podielu na pozemku o veľkosti 2265/10000 je  8 570,14 Eur. Spolu cena 
nebytového priestoru č. 12- vrátane podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
a na pozemku je 11 167,86 Eur (zaokrúhlene  11 200,00 Eur). 
 
     
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 81499 Bratislava 1 

Vážená pani starostka, 

Naša značka 

Vážená pani 
PhDr. Tatiana Rosová, 
starostka mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 
Vajanského nábr. 3 
81421 Bratislava 

Bratislava 
MAGS OTZ-44322/13- 08. apríla 2013 

na základe Vašej žiadosti zo dňa 19.03.2013 vo veci udelenia predchádzajúceho súhlasu 
primátora k prevodu vlastníctva nebytového priestoru a príslušného spoluvlastníckeho podielu na 
spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu 
na pozemku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, v správe mestskej časti Bratislava -
Staré mesto v zmysle článku 80 ods. 5 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 

súhlasím 

s prevodom nebytového priestoru č. 12 na l. p., o výmere 21,15 m2
, v bytovom dome na 

Obchodnej ul. č. 33b v Bratislave, súpisné číslo 558, postavený na pozemku parcela č. 8381/4, 
o výmere 97 m2

, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, a pozemku parc.č. 8381/8, 
o výmere 35 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísané na LV č. 6778, nachádzajúci sa 
v katastrálnom území Staré Mesto spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach 
a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckym podielom na pozemku vo veľkosti 

2265110000, za cenu minimálne 11167,86 EUR, určenú v znaleckom posudku č. 18/2013, 
znalcom z odboru stavebníctvo, odhad hodnoty nehnuteľností Ing. Ivanom Pukanom do 
vlastníctva nájomcovi Karol Vontszemú spolu s manželkou Margita Vontszemúová, obaja 
trvale bytom Rajecká 13, Bratislava s podmienkami; 

- prevod bude uskutočnený v súlade so všetkými ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových 
priestorov v znení ďalších úprav, 

- v kúpnej zmluve bude dohodnutý termín zaplatenia kúpnej ceny patriacej hlavnému mestu SR 
Bratislave v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy ( ako aj prípadné sankcie) 
najneskôr do 30 dní odo dňa podpísania zmluvy o prevode vlastníctva nebytových priestorov 
kupujúcim. 

Tento súhlas platí do 31.10.2013. 



2 

Zároveň Vás žiadam o zaslanie dvoch rovnopisov zmluvy o prevode vlastníctva 
nebytových priestorov na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy pre evidenčné a archívne 
účely. 

S pozdravom 

primátor 


