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na zasadnutie miestnej rady       dňa 18.06.2013 
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N á v r h   
na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. 

90/2006 
______________________________________________________________ 
 
 
 
 
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. Vladimír Cipciar 
vedúci oddelenia právneho 
a správnych činností 

 - v materiáli 

  
       
Spracovate ľ:             Materiál obsahuje:  
 

JUDr. Jana Revayová 
oddelenie právne a správnych 
činností 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu 
- uznesenie č. 90/2006 
- uznesenie č. 99/2012 

 
  

 
 



Návrh uznesenia  
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 
z r u š u j e  
 
uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. 90/2006.  
 



D ô v o d o v á   s p r á v a  
 
 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Staré Mesto (ďalej len 
„miestne zastupiteľstvo) schválilo dňa 19.09.2006 uznesením č. 90/2006 v bytovom 
dome na ulici Medená 35, súpis. č. 112 s pozemkami parc. č. 132/3, druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 411 m2, parc. č. 132/2, druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2, parc. č. 132/1, druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 116 m2, LV č. 212, kat. územie: Staré Mesto 
vstavbu na rovnej streche, mezonetový byt č. 23 na 5. a 6. poschodí o podlahovej 
ploche 233,75 m2, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 23375/209724 na spoločných 
častiach a zariadeniach domu a na pozemkoch pre stavebníka Ing. Branislava 
Sťahuliaka a Mgr. Moniku Sťahuliakovú za cenu spoluvlastníckeho podielu hlavného 
mesta SR Bratislavy na pozemkoch vo výške 103.480,– Sk (t. j. 3.434,91 €).  
 

Dňa 25.09.2012 miestne zastupiteľstvo uznesením č. 99/2012 vyjadrilo súhlas 
s vyporiadaním podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti – stavba, súpis. č. 112, 
postavenej na pozemku parc. č. 132/3 o výmere 411 m2, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria, nachádzajúcu sa na Medenej ulici č. 35 v Bratislave, zapísanej na 
LV č. 212 formou uzatvorenia Dohody o zrušení a vyporiadaní podielového 
spoluvlastníctva k predmetnej nehnuteľnosti.  
    

V súlade s ostatným uznesením bola vypracovaná Dohoda o zrušení 
a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k bytom č. 1-21 v nehnuteľnosti Medená 
č. 35 v Bratislave č. 530/2012 (ďalej len „dohoda“). Dohoda bola podpísaná dňa 
11.12.2012. Vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností bol Správou katastra 
pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu povolený rozhodnutím zo dňa 
19.12.2012, č. vkladu: V 29670/12, ktoré tým istým dňom nadobudlo aj 
právoplatnosť. Právne účinky vkladu nastali dňa: 19.12.2012. 
 
 Do času vyporiadania podielového spoluvlastníctva k predmetnej 
nehnuteľnosti neprišlo k naplneniu uznesenia č. 90/2006, t.j. k uzatvoreniu zmluvy 
o nadstavbe s manželmi Sťahuliakovými. 
 

S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti predkladate ľ navrhuje  
miestnemu zastupiteľstvu uznesenie miestneho zastupite ľstva č. 90/2006 
z r u š i ť . 
 
 
 



Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
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VÝPIS 
Z uznesení 36. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava 
- Staré Mesto v 4. v91ebnom období, konaného 19. 9. 2006 

11/H Návrh na schválenie vstavby a stavebníka 

Uznesenie Č. 90/2006 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 

schval'uje 

v bytovom dome na ulici Medená 35, súp. č. 112 s pozemkami parc. Č. 132/3 zastavaná plocha 
o výmere 411 mZ, parc. Č. 132/2 zastavaná plocha o výmere 23 mZ, parc. Č. 132/1 zastavaná plocha 
o výmere 116 mZ , LV Č. 212, kat. územie Staré Mesto 

l. vstavbu na rovnej streche, mezonetový byt Č. 23 na 5. a 6. poschodí o podlahovej ploche 233,75 
mZ, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 23375/209724 na spoločných častiach a zariadeniach 
domu a na pozemkoch 

2. za stavebníka Ing. Branislava Sťahuliaka s manželkou Mgr. Monikou Sťahuliakovou, obaja bytom 
Mierová 64, 821 05 Bratislava 

3. cenu 103 480,- Sk za spoluvlastnícky podiel hlavného mesta SR Bratislavy na pozemkoch. 

Bratislava, 30.05.2013 

Spracoval: Ing. ~o~ 

Podateľňa úradu 

Vajanského nábr. 3 
81421 Bratislava 

Telefón 

02/59 246 111 

Bankové spojenie 

1526-012/0200 

IČO 

OO 603147 

Internet 

www.staremesto.sk 



Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
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VÝPIS 
Z uznesení 13_ zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava

Staré Mesto. v 6. volebnom období, konaného 25. septembra 2012 

24. Návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnutel'nosti Medená Č. 35 
v Bratislave 

Uznesenie Č. 99/2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. súhlasí 

s vyporiadaním podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti stavba súpisné č. 112, postavená na 
pozemku parcela č. 132/3 o výmere 411 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, 
nachádzajúci sa na Medenej ulici č. 35 v Bratislave, zapísaný na liste vlastníctva č. 212, formou 
uzavretia Dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k predmetnej 
nehnutel'nosti, po uplynutí výpovedných lehôt nájomcov nasledovne: 
a) hlavné mesto SR Bratislava - v správe mestská časť Bratislava-Staré Mesto sa stáva 

výlučným vlastníkom bytov č. 2, č. 4, č. 6, č. 10, č. 12, č. 11, č. 15, č. 18, Č. 21 
(spolu 9 bytov), o celkovej výmere podlahovej plochy 791,75 mZ, 

b) spoluvlastníci bytového domu sa stávajú výlučnými vlastníkmi bytov Č. 3, Č. 7, Č. 14, Č. 1, 
Č. 13, Č. 19, Č. 9, Č. 17, Č. 20, Č. 5, Č. 8, Č. 16 (spolu 12 bytov), o celkovej výmere podlahovej 
plochy 837,99 m2 a to nasledovne: 

spoluvlastník p. Mgr. Jozef Motešický sa stáva výlučným vlastníkom bytov Č. 3, č. 7, Č. 14, 
spoluvlastníčka p. Daniela Motešická sa stáva výlučným vlastníkom bytov Č. 1, č. 13, Č. 19, 

- spoluvlastníčka p. PharmDr. Lucia Ščasná sa stáva výlučným vlastníkom bytov Č. 9, Č. 17, 
č.20, 

spoluvlastník p. Ing. Boris Vojtáš sa stáva výlučným vlastníkom bytov Č. 5, Č. 8, Č. 16, 
c) spoločné časti a spoločné zariadenia domu a pozemok sa stávajú podielovým spoluvlastníctvom 

vlastníkov bytov v pomere podlahových plôch bytov, 
d) spoluvlastníci sa zaväzujú doplatiť rozdiel vo výmere podlahových plôch vo veľkosti 23,12 m2 

hlavnému mestu SR Bratislava - v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, a to vo 
výške určenej podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, vo výške určenej 
znaleckým posudkom; 

Podateľňa úradu 

Vajanského nábr. 3 
81421 Bratislava 

Telefón 

02/59 246 111 

Bankové spojenie 

1526-012/0200 

IČO 
OO 603147 

Internet 

www.staremesto.sk 



B. splnomocňuje 

starostku mestskej časti 
na opravu prípadných chýb v písaní a počítaní, tak aby došlo k naplneniu tohto uznesenia. 

Bratislava, 30.05.2013 

Spracoval: Ing. SCKQ:á~ 

PhDr. Tatiana ROSOV Á, v. r. 
starostka mestskej časti 


