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na zasadnutie miestnej rady       dňa 03.12.2013 
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N  Á  V  R  H  
na predaj nebytového priestoru na ulici Fraňa Kráľa č. 21 

__________________________________________________________ 
 
 
 
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. 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 Fraňa Kráľa č. 21, súpisné číslo 979, LV č. 3022, k.ú. Staré Mesto,  na 
pozemku parc.č. 3681/2, 
 
vchod Fraňa Kráľa č. 21, prízemie, priestor č.2-11, o celkovej výmere 22,15 m2, spoluvlastnícky 
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 2215/95295, spoluvlastnícky 
podiel 596/1000,  spoluvlastnícky podiel na pozemkoch: parc. č. 3681/2, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 323 m2,  parc. č. 3681/4, záhrady o výmere 243 m2, parc. č. 3681/5 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 15 m2, parc. č. 3681/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2, parc. č. 
3681/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 66 m2 a parc. č. 3681/14 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 84 m2, evidované v katastri nehnuteľností na LV č. 4540 do vlastníctva kupujúcemu MUDr. 
Ivanovi Novákovi, bytom Fraňa Kráľa č. 21, 811 05  Bratislava 
       
 

                                                                                                                       za cenu  7 400,- 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 Fraňa Kráľa  č. 
21, súpisné číslo 979, LV č. 3022, k.ú. Staré Mesto,  na pozemku parc.č. 3681/2, spoluvlastnícky 
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 2215/95295, spoluvlastnícky 
podiel 596/1000,  spoluvlastnícky podiel na pozemkoch: parc. č. 3681/2, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 323 m2,  parc. č. 3681/4, záhrady o výmere 243 m2, parc. č. 3681/5 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 15 m2, parc. č. 3681/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2, parc. č. 
3681/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 66 m2 a parc. č. 3681/14 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 84 m2, evidované v katastri nehnuteľností na LV č. 4540, 
 
vchod Fraňa Kráľa č. 21, prízemie, priestor č.2-11, o celkovej výmere 22,15 m2. 
 
   Kupujúci – MUDr. Ivan Novák, bytom Fraňa Kráľa č. 21, 811 05  Bratislava, je nájomcom 
predmetného nebytového priestoru.  
 
   Všeobecná hodnota predávaného nebytového priestoru č. 2-11 vrátane spoluvlastníckeho podielu na 
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 2215/95295 a spoluvlastníckeho 
podielu 596/1000 je 5 299,10 EUR. Cena spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch: parc. č. 3681/2, 
3681/4, 3681/5, 3681/13, 3681/14 o veľkosti 596/1000 je  2043,08 EUR. Spolu cena nebytového 
priestoru č. 2-11 vrátane podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na 
pozemku činí 7342,18 EUR  a je navýšená na čiastku 7 400,- EUR. 
 
    Všeobecná hodnota predávaného nebytového priestoru vrátane spoluvlastníckeho podielu na 
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku bola 
určená na základe znaleckého posudku č. 26/2013 zo dňa 3.6.2013  vypracovaným znalcom           
Ing. Jurajom Nagyom, PhD. 
 
     Komisia pre nakladanie s majetkom a financiami odporučila dňa 17.10.2013 predaj  nebytového 
priestoru v súlade s ustanoveniami zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov. 
 
   Súhlas primátora hl. mesta SR Bratislavy zo dňa 18.9.2013 je za cenu minimálne 7342,20 EUR. 
 
   Predajná cena za 1 m2 je 334,09 EUR. 
    
   Voči kupujúcemu neeviduje mestská časť žiadnu pohľadávku. 



 


