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N á v r h  u z n e s e n i a  
 

M i es tn e  za s tu p i te ľs tv o  me s t s ke j  č as t i  Bra t i s l av a - S ta r é  Me st o  
 
A. s c h v a ľ u j e 
 
prevod spoluvlastníckeho podielu hlavného mesta SR Bratislava, v správe mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto vo veľkosti 1/2 z celku k nehnuteľnostiam: 
a) stavba súpisné č. 554, postavená na pozemku parcelné číslo 8384/1, parcela registra 

„C“ vo výmere 296 m², druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúca sa 
na ulici Obchodná č. 27 v Bratislave, 

b) pozemok parcelné číslo 8384/1, parcela registra „C“ vo výmere 296 m², druh pozemku 
- zastavané plochy a nádvoria, 

c) pozemok parcelné číslo 8384/3, parcela registra „C“ vo výmere 513 m², druh pozemku 
- záhrady, 

stavba a pozemky zapísané na liste vlastníctva č. 4463, katastrálne územie: Staré Mesto 
do vlastníctva kupujúceho, ktorým je podielový spoluvlastník: spoločnosť ELVIS, spol. s 
r.o., Obchodná 27, 811 01 Bratislava, IČO: 31 333 516 za kúpnu cenu vo výške 
492.703,04 EUR. 
 
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu bude obsahovať dohodu zmluvných strán 
o započítaní sumy vo výške 41.924,50 EUR, ktorá predstavuje pohľadávku kupujúceho 
voči predávajúcemu z titulu doteraz vynaložených nákladov na nevyhnutnú rekonštrukciu 
a modernizáciu nehnuteľnosti, ku ktorej sa prevádza spoluvlastnícky podiel s pohľadávkou 
predávajúceho voči kupujúcemu na zaplatenie kúpnej ceny, t.j. celková, resp. konečná 
kúpna cena bude predstavovať sumu vo výške 450.778,54 EUR. 
 
Kúpna cena bude kupujúcim uhradená do 30 dní od podpísania zmluvy oboma zmluvnými 
stranami. Kúpna cena bude vinkulovaná na bankovom účte kupujúceho v prospech 
bankového účtu predávajúceho. Kúpna cena bude uvoľnená v prospech účtu 
predávajúceho po predložení výpisu z listu vlastníctva banke, ktorý bude potvrdzovať, že 
kupujúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti. Náklady spojené so zriadením bankovej 
vinkulácie bude v plnej výške znášať kupujúci. 
 
Mestská časť do 15 dní od podpísania zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu 
zoberie späť v celom rozsahu návrh na začatie konania voči spoločnosti ELVIS, spol. 
s r.o. v právnej veci žalobcu: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto voči žalovanému: 
ELVIS, spol. s r.o. o zaplatenie 8.808,31 Eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom 
súde Bratislava I. pod spis. zn. 34Cb/276/2008. 
 
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 spoluvlastníckeho podielu, stratí uznesenie platnosť. 
 
B. s p l n o m o c ň u j e 
 
starostku mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na opravu prípadných chýb v písaní 
a počítaní, tak aby došlo k naplneniu tohto uznesenia, ako aj ju splnomocňuje na 
vykonanie tohto uznesenia. 
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D ô v o d o v á  s p r á v a 
 

 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto (ďalej tiež „mestská časť“) má hlavným 

mestom Slovenskej republiky Bratislava (ďalej tiež „hlavné mesto“) zverený do správy 
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2 na domovej nehnuteľnosti - stavba súpisné č. 554, 
postavená na pozemku parcela č. 8384/1, evidovanom ako parcela registra „C“, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 296 m², spoluvlastnícky podiel 
na pozemku parcela č. 8384/1, evidovanom ako parcela registra „C“, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 296 m² a spoluvlastnícky podiel na pozemku 
parcela č. 8384/3, evidovanom ako parcela registra „C“, druh pozemku záhrady o výmere 
513 m², nachádzajúca sa na ulici Obchodná č. 27 v Bratislave (ďalej len „nehnuteľnosť“). 
Nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva č. 4463.  
 

Nehnuteľnosť je v súčasnosti v podielovom spoluvlastníctve spoluvlastníkov 
nasledovne: 

- hlavné mesto SR Bratislava – v správe mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/2 z celku 

- ELVIS, spol. s r.o., so sídlom Obchodná 27, 811 01 Bratislava, IČO: 31 333 516 
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/2 z celku. 

 
V nehnuteľnosti sa nachádza 11 bytov a 2 nebytové priestory. Na základe dohody 

o rozdelení a užívaní bytov a nebytových priestorov, podieloví spoluvlastníci užívajú byty 
a nebytové priestory nasledovne: 

- hlavné mesto v správe mestská časť: byt č. 6 vo výmere 42,81 m² 
 (nájomca: Marián Vojtko) 

 byt č. 8 vo výmere 42,81 m² 
 (nájomca: Darina Uličná) 

 byt č. 10 vo výmere 42,81 m² 
 (nájomca: Milan Jančát) 

 NP č. 101 vo výmere 56,26 m² 
 (nájomca: Margita Vontszemüová - ALEXIA) 

     
- ELVIS, spol. s r.o.: byt č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 

 NP č. 102 vo výmere 58,63 m² 
 

Byty v užívaní mestskej časti sú obsadené nájomcami, ktorí uhrádzajú regulované 
nájomné. Nájomcom nebola doručená výpoveď v zmysle zákona č. 260/2011 Z.z.. 
Nájomcovia Milan Jančát a Darina Uličná aj napriek tejto skutočnosti dňa 26.02.2013 
a dňa 29.04.2013 podali hlavnému mestu žiadosť o bytovú náhradu podľa zákona 
č. 260/2011 Z.z.. Hlavné mesto rozhodnutím zo dňa 05.02.2014 a 06.02.2014 
nepriznalo nárok nájomcov na bytovú náhradu podľa zákona č. 260/2011 Z.z.. 

 
Spoločnosť ELVIS, spol. s r.o. deklarovala, že nájomcov chce ponechať naďalej 

užívať predmetné byty a platiť regulované nájomné na základe pôvodných zmlúv. 
Z dôvodu právnej istoty nájomcov Komisia pre nakladanie s majetkom a financie 
požiadala dňa 14.11.2013 spoločnosť ELVIS, spol. s r.o. o konkretizáciu jej ďalšieho 
postupu voči nájomníkom po nadobudnutí spoluvlastníckeho podielu. Spoločnosť ELVIS, 
spol. s r.o. na základe uvedeného predložila mestskej časti a následne na Komisii pre 
nakladanie s majetkom a financie dňa 22.11.2013 podpísané záväzné návrhy 
nájomných zmlúv k bytu č. 6, bytu č. 8 a bytu č. 10, v ktorých spoločnosť ELVIS, spol. 
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s r.o. deklaruje pokračovanie nájomného vzťahu s jednotlivými nájomcami po 
nadobudnutí výlučného vlastníckeho práva k bytovému domu, zachovávajúc všetky 
súčasné práva a povinnosti zmluvných strán, vrátane trvania nájmu na dobu neurčitú a 
platenia regulovaného nájomného. 
 

Nájomcovia po oboznámení sa so zamýšľaným prevodom spoluvlastníckeho podielu 
hlavného mesta na spoločnosť ELVIS, spol. s r.o. neprejavili vôľu podpísať vyššie 
uvedené nájomné zmluvy pripravené spoločnosťou ELVIS, spol. s r.o., ale chcú ďalej 
pokračovať buď podľa pôvodných dohôd o odovzdaní bytov (pretransformované zo 
zákona na nájomné zmluvy), prípadne ďalej nepokračovať po zrealizovaní tohto prevodu 
v nájomnom vzťahu so spoločnosťou ELVIS, spol. s r.o. ako výlučným vlastníkom 
bytového domu a jediným prenajímateľom. Preto nájomcovia v decembri 2013 žiadali 
hlavné mesto o zabezpečenie náhradného bývania. Primátor hlavného mesta na 
stretnutí konanom dňa 23.01.2014 a 21.02.2014 informoval starostku mestskej časti, 
že situácia nájomcov bytov v bytovom dome na ulici Obchodná 27 je riešená k ich 
spokojnosti iným spôsobom ako pridelením bytovej náhrady podľa zákona 
č. 260/2011 Z.z.. 

 
 Výnosy mestskej časti z bytového domu pozostávajúce najmä z nájomného za byty 
a nebytové priestory za posledné tri roky predstavujú nasledovné sumy: 

 rok 2012: 8.043,52 EUR 
 rok 2011: 7.377,36 EUR 
 rok 2010: 7.788,68 EUR 

 
Nehnuteľnosť sa nachádza v zlom technickom stave a vyžaduje si celkovú 

rekonštrukciu. Vzhľadom k tomu, že nájomcovia nehnuteľnosti uhrádzajú nájomné, ktoré 
nepostačuje ani na základnú údržbu nehnuteľnosti, mestská časť nemá finančné 
prostriedky na vykonanie nutnej rekonštrukcie nehnuteľnosti. Základnou povinnosťou 
prenajímateľa je v zmysle Občianskeho zákonníka udržiavať predmet nájmu v užívania 
schopnom stave. Vzhľadom k nedostatku finančných prostriedkov na potrebnú celkovú 
rekonštrukciu nehnuteľnosti, si správca a vlastník nehnuteľnosti nemôže zodpovedne 
v zmysle zákona plniť uvedenú povinnosť. 
 

V prípade realizácie generálnej rekonštrukcie nehnuteľnosti, počas ktorej bude 
nehnuteľnosť v neobývania schopnom stave, je potrebné taktiež zabezpečiť dočasnú 
bytovú náhradu pre súčasných nájomcov. 
 

Na základe dostupných informácií nehnuteľnosť vyžaduje generálnu rekonštrukciu 
minimálne vo výške 256.500,00 EUR v nasledovnom rozsahu: 

- oprava strechy: 3.500,00 EUR 
- výmena výťahu: 100.000,00 EUR 
- výmena okien: 15.000,00 EUR 
- oprava fasády: 20.000,00 EUR 
- oprava vnútorných omietok spoločných priestorov: 8.000,00 EUR 
- zateplenie nehnuteľnosti: 110.000,00 EUR.  

 
Podielový spoluvlastník, spoločnosť ELVIS, spol. s r.o. predložil mestskej časti 

rozpis nákladov (investícií), ktoré doteraz vynaložil na nevyhnutnú rekonštrukciu 
a modernizáciu nehnuteľnosti v snahe zabezpečiť jej užívania schopnosť, spolu vo výške 
83.849,00 EUR, pričom v uvedenej sume nie sú zahrnuté náklady vynaložené 
prostredníctvom správcu na bežnú údržbu a opravy bytového domu. Súčasťou rozpisu 
sú aj kópie faktúr, príjmových pokladničných dokladov a iných dokladov, ktoré 
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preukázateľne potvrdzujú vynaložené finančné prostriedky zo strany podielového 
spoluvlastníka na uvedenú rekonštrukciu a modernizáciu bytového domu. 

 
Mestská časť s výnimkou nákladov vynaložených prostredníctvom správcu 

na bežnú údržbu a opravy bytového domu, nerealizovala žiadne investície do bytového 
domu, ani sa inak nepodieľala na zhodnotení nehnuteľnosti. 

 
Podielový spoluvlastník, spoločnosť ELVIS, spol. s r.o. opakovane od roku 1993, 

naposledy listom zo dňa 16.05.2012 žiadal o kúpu spoluvlastníckeho podielu hlavného 
mesta o veľkosti 1/2 z celku za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom. 

 
Primátor hlavného mesta udelil predchádzajúci súhlas k prevodu vlastníctva 

spoluvlastníckeho podielu dňa 29.05.2013. Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
bol doručený dňa 02.08.2013. 
 

Jednou z podmienok udelenia predchádzajúceho súhlasu je, že na predmet prevodu 
nie je uplatnený reštitučný nárok. Predkladateľ uvádza, že v súvislosti s predmetom 
prevodu bolo vedené na Okresnom súde Bratislava I pod spis. zn. 8C/33/1998 súdne 
konanie vo veci navrhovateľa: Artur Jung proti odporcom: Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto a Hlavné Mesto SR Bratislava o určenie neplatnosti právneho úkonu, v ktorom sa 
navrhovateľ domáhal určenia, že rozhodnutie z roku 1962, ktorým prešiel 
spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/2 k bytovému domu (v súčasnosti v správe 
mestskej časti) do vlastníctva štátu je neplatné a žiadal o určenie, že je vlastníkom 
bytového domu. Rozsudkom č.k. 8C/33/1998-154 zo dňa 28.11.2006 súd vo veci samej 
rozhodol tak, že návrh navrhovateľa na určenie neplatnosti zamietol a v časti návrhu 
o učenie, že vlastníkom bytového domu je navrhovateľ, konanie zastavil. Proti rozsudku 
okresného súdu podal navrhovateľ odvolanie, pričom Krajský súd v Bratislave rozsudkom 
č.k. 5Co/76/2007-175 zo dňa 08.04.2008 rozsudok súde prvého stupňa v napadnutej časti 
potvrdil. Proti rozsudku krajského súdu podal navrhovateľ dovolanie. Okresný súd 
Bratislava I uznesením č.k. 8C/33/1998-220 dovolacie konanie zastavil. Uznesenie 
nadobudlo právoplatnosť dňa 21.03.2012. 
 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako správca nehnuteľnosti zabezpečila 
vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti. 
V zmysle Znaleckého posudku č. 86/2012 zo dňa 19.10.2012 vypracovaného znalcom 
Ing. Jurajom Nagyom, PhD. je všeobecná hodnota spoluvlastníckeho podielu hlavného 
mesta SR Bratislava, v správe mestskej časti Bratislava Staré Mesto o veľkosti 
spoluvlastníckeho podielu 1/2 z celku stanovená nasledovne: 
 

- všeobecná hodnota za spoluvlastnícky podiel stanovená vo výške 492.703,04 EUR 
(z toho hodnota spoluvlastníckeho podielu na stavbe je stanovená vo výške 
321.401,33 EUR, a hodnota spoluvlastníckeho podielu na pozemku je stanovená 
vo výške 171.301,71 EUR). 

 
Vychádzajúc z uvedenej všeobecnej hodnoty spoluvlastníckeho podielu, kúpna cena 

za prevádzaný spoluvlastnícky podiel je navrhovaná v tej istej sume, t.j. vo výške 
492.703,04 EUR. 
 

Z dôvodu že podieloví spoluvlastníci sa podľa ust. § 139 Občianskeho zákonníka 
podieľajú na hospodárskych nákladoch na spoločnej veci podľa veľkosti spoluvlastníckeho 
podielu, suma vo výške 41.924,50 EUR, ktorá predstavuje ½ zo sumy uvedených 
nákladov (investícií) do bytového domu vo výške 83.849,00 EUR zo strany spoločnosti 
ELVIS, spol. s r.o., vychádzajúc pritom z veľkosti spoluvlastníckych podielov hlavného 
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mesta a spoločnosti ELVIS, spol. s r.o. vo výške ½ z celku, tvorí pohľadávku spoločnosti 
ELVIS, spol. s r.o. voči hlavnému mestu, resp. mestskej časti. 
 

Predkladateľ navrhuje započítať s kúpnou cenou uvedenú pohľadávku 
spoločnosti ELVIS, spol. s r.o. voči hlavnému mestu, resp. mestskej časti vo výške 
41.924,50 EUR. 
 

Celková, resp. konečná kúpna cena za spoluvlastnícky podiel tak bude 
predstavovať sumu vo výške 450.778,54 Eur. 
 

Kúpna cena bude vinkulovaná na bankovom účte kupujúceho v prospech bankového 
účtu predávajúceho a bude uvoľnená v prospech účtu predávajúceho po 
predložení výpisu z listu vlastníctva banke, ktorý bude potvrdzovať, že kupujúci je 
výlučným vlastníkom nehnuteľnosti. Náklady spojené so zriadením bankovej vinkulácie 
bude v plnej výške znášať kupujúci. 
 

V prípade, že sa podieloví spoluvlastníci nedohodnú na mimosúdnom vyporiadaní 
podielového spoluvlastníctva je zrejmé, že podielové spoluvlastníctvo bude potrebné 
vyporiadať cestou súdneho konania. Podielový spoluvlastník, spoločnosť ELVIS, s.r.o. 
je rozhodnutý podať na súd žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového 
spoluvlastníctva. Takéto konanie nielenže nadmerne zaťaží rozpočet mestskej časti, 
resp. hlavného mesta SR Bratislavy, ale výsledkom vyporiadania zo strany súdu bude 
zrejme nižšia cena za spoluvlastnícky podiel hlavného mesta, ak súd prikáže uvedený 
spoluvlastnícky podiel za náhradu spoločnosti ELVIS, spol. s r.o.. 
 

V zmysle zákona o súdnych poplatkoch je v takomto konaní základom súdneho 
poplatku cena podielu požadovaného navrhovateľom. Trovy súdneho konania môžu 
predstavovať finančnú záťaž minimálne do výšky približne 73.000,00 EUR. 
Z doterajšej praxe súdov vyplýva, že prípadné súdne konanie by trvalo minimálne 4-5 
rokov vrátane odvolacieho a dovolacieho konania.  
 

Mimosúdne vyporiadanie podielového spoluvlastníctvu, ktoré navrhuje predkladateľ 
predstavuje jednak finančnú úsporu a jednak postup, ktorým bude obec hospodárne 
nakladať so svojím majetkom a majetkom, ktorý jej bol zverený v zmysle § 6 zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. 
 

V zmysle § 140 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ak sa 
spoluvlastnícky podiel prevádza má podielový spoluvlastník zákonné predkupné 
právo.  
 

Neprijatie ponuky na predaj spoluvlastníckeho podielu za kúpnu cenu 492.703,04 
EUR v čase keď mestská časť nemá finančné prostriedky na údržbu, resp. nevyhnutnú 
rekonštrukciu bytového domu by malo za následok nehospodárne nakladanie 
s majetkom obce, ktoré je v rozpore so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. 
 

Predkladateľ zároveň navrhuje schváliť späťvzatie návrhu na začatie konania 
v celom rozsahu voči spoločnosti ELVIS, spol. s r.o. v právnej veci žalobcu: Mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto voči žalovanému: ELVIS, spol. s r.o. o zaplatenie 8.808,31 Eur 
s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava I. pod spis. zn. 34Cb/276/2008. 
 

Predmetom konania, ktoré trvá od roku 2008 je sporná pohľadávka mestskej časti 
voči spoločnosti ELVIS, spol. s r.o. z titulu údajného neuhradenia poplatkov za dodávané 
služby súvisiace s prevádzkou bytového domu. Návrh na začatie konania bol pôvodne 
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podaný aj voči spoločnosti H-PROBYT, spol. s r.o., a to z dôvodu, že neodôvodnene 
krátila výnosy mestskej časti z bytového domu o neuhradené poplatky za služby. 
 

Mestská časť zobrala žalobu voči spoločnosti H-PROBYT, spol. s r.o. späť ešte 
v roku 2009, pričom dôvod späťvzatia je otázny, vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť           
H-PROBYT, spol. s r.o. ako správca bytového domu mal zo zákona, ako aj zo zmluvy 
o výkone správy vymáhať prípadné nedoplatky za dodávku služieb. Ak tak neurobil, 
zodpovedal za škodu spôsobenú mestskej časti. 
 

S poukazom na spornosť pohľadávky mestskej časti a veľmi neistý výsledok sporu, 
ktorý nakoniec môže reálne zaťažiť mestskú časť v podobe povinnosti zaplatiť trovy 
konania, vrátane trov právneho zastúpenia protistrany, predkladateľ navrhuje späťvzatie 
predmetnej žaloby o zaplatenie voči spoločnosti ELVIS, spol. s r.o.. 
 

Predkladateľ zároveň poukazuje na skutočnosť, že spoločnosť ELVIS, spol. s r.o. 
sa v prípade späťvzatia spomínaného návrhu na začatie konania zaviazala neuplatniť 
si voči mestskej časti nárok na úroky z omeškania zo sumy vynaložených nákladov 
na údržbu bytového domu, ktoré pri výške úroku 9% ročne predstavujú od roku 1993 
sumu rovnajúcu sa dvojnásobku istiny, t.j. 83.849,00 EUR. Ak nedôjde k predaju 
spoluvlastníckeho podielu a započítaniu vynaložených nákladov podielového 
spoluvlastníka vo výške 41.924,50 EUR, mestskej časti by v prípade uplatnenia 
tohto nároku zo strany spoločnosti ELVIS, spol. s r.o. mohla vzniknúť povinnosť zaplatiť 
okrem predmetnej istiny aj jej príslušenstvo vo výške približne 83.849,00 EUR, čo by spolu 
predstavovalo nárok podielového spoluvlastníka voči hlavnému mesta a mestskej časti 
(solidárne) vo výške približne 125.773,50 EUR. V prípade neúspechu mestskej časti 
v súdnom spore o zaplatenie uvedenej sumy, mestská časť bude povinná zaplatiť 
aj prípadné trovy konania, vrátane trov právneho zastúpenia protistrany. Týmto 
upozorňujeme na vznik možnej škody na majetku. 
 

Vychádzajúc z uvedeného, predkladateľ navrhuje schváliť prevod 
spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti, tak ako je uvedené v návrhu uznesenia. 
Predložené riešenie vyporiadania podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti 
Obchodná č. 27 je ekonomicky výhodné a zákonné riešenie, a to z krátkodobého 
i dlhodobého hľadiska. 
 



doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. 
primátor 

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA 

V ážená pani starostka, 

Bratislava 29.05.2013 
Č.j.: MAGS SNM 47196/2013"" 3/JlttiO 

na základe Vašej žiadosti zo dňa 26.04.2013 zn. 18970/2013/PRA/Bau, vo veci 
udelenia predchádzajúceho súhlasu primátora k prevodu vlastníctva nehnuteľného 
majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava - Staré Mesto udeľujem 

predchádzajúci súhlas Č. 01 01 0038 13 

podľa čl. 80 ods. 5 Štatútu hlavného lne sta SR Bratislavy k odpredaju stavby 
a pozemkov registra" C" v katastrálnom území Staré Mesto 

• parc. Č. 8384/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 296 m2 

• parc. Č. 8384/3 - záhrady vo výmere 513 m2 

• stavba súpisné číslo 554 postavená na pozemku parc.č. 8384/1 - Obchodná 27, 
Bratislava 

zapísaných na liste vlastníctva Č. 4463 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava 
v podieli lh 

za cenu najmenej vo výške 492 703,04 € ( z toho cena spoluvlastníckeho podielu na 
stavbe minimálne 321 401,33 € a cena spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch 
minimálne 171 301,71 €), s podmienkami: 

predaj bude uskutočnený v súlade so všetkými ustanoveniami zákona 
SNR Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
vzťahujúcimi sa na prevod vlastníctva nehnuteľnosti podľa § 9a 

na predmet predaja nie je uplatnený reštitučný nárok podľa príslušných 
právnych predpisov, okrem reštitučného nároku uplatneného podľa zákona 
Č. 503/2003 Z. z. 

v prípade uplatnenia predkupného práva - predkupné právo môže byť dohodnuté 
len pre hlavné mesto SR Bratislavu 



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 obojstranného podpísania 
kúpnej zmluvy. 

Tento súhlas platí 12 mesiacov odo dňa podpisu. 

V zmysle čl. 80 ods. 5 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy Vám udel'ujem 

plnú moc 

na podpísanie kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k pozemkom parc. č. 

838411, 8384/3 a stavbe súp. č. 554, postavenej na pozemku parc. č. 8384/1 v k. ú. 
Staré Mesto, ako aj návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnutel'nostL 
Zároveň Vás žiadam, po obojstrannom podpise kúpnej zmluvy, o zaslanie dvoch jej 
rovnopisov na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy pre evidenčné a archívne účely. 

S pozdravom 

Vážená pani 
PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto 
Vaj anské nábr. 3 
814 21 Bratislava 


