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Materiál 
na zasadnutie miestnej rady       dňa 17.6.2014 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva     dňa 24.6.2014 

 
 
 
 

N  Á  V  R  H  
na predaj nebytového priestoru na ulici Blumentálska č. 4 - Májkova č. 1 

 
     __________________________________________________________ 

 
 
 
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: 
 

Mgr. Michaela Malinová 
vedúca referátu  
oddelenia majetkového 
      

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu  
- informatívna kópia z mapy 
- žiadosť o kúpu 
- výpis z ORSR 
- výpis uznesenia č. 61/2014 
 



  
N á v r h   u z n e s e n i a 

 
      Miestne  zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 

A. z r u š u j e   
 
uznesenie  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava–Staré Mesto č. 61/2014 zo dňa 
20.5.2014, ktorým bol  schválený  prevod vlastníctva  nebytového  priestoru   č. 12 – NP 64 
nachádzajúci sa v bytovom dome na ulici Blumentálska č. 4 – Májova č. 1, v Bratislave; 

  
 
     B.   b e r i e   n a    v e d o m i e   
  
     prísľub    Slovenskej  pošty, a.s.   otvoriť    pracovisko   s   poštovými  službami   pre  verejnosť  
     na Lovinského ulici v Bratislave; 
 
     C.  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 Blumentálska č. 4, Májkova č. 1, súpisné číslo 2815, k.ú. Staré Mesto,  
postavenom na pozemku parcela č. 10326/1 (pozemok pod stavbou) zastavané plochy  a nádvoria o 
výmere 664 m2 a pozemku parcela č.  10326/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 267 m2, 
evidované v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 5574 a 5575 
 
nebytový priestor č. 12-NP64, prízemie, o celkovej výmere 232,67 m2, spoluvlastnícky podiel 
na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 695/10000 a spoluvlastnícky 
podiel na pozemku parcela č. 10326/1 o veľkosti 695/10000 a spoluvlastnícky podiel na pozemku 
parcela č. 10326/2 o veľkosti 695/10000 
 
 
do vlastníctva kupujúcemu:  Slovenská pošta, a.s. 
                                              so sídlom: Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica 
                                              IČO: 36 631 124 
       
                                                                                                                  za cenu  250 400,00 
Eur. 
                         
2) Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy. 
 
3) V prípade,  že  nedôjde  k podpísaniu  kúpnej  zmluvy  zmluvnými stranami do 180 dní odo dňa 
prijatia uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto týkajúceho sa 
predaja nehnuteľnosti, 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 so Zásadami hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
  
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 Blumentálska č. 4, 
Májkova č. 1, súpisné číslo 2815, k.ú. Staré Mesto,  postavenom na pozemku parcela č. 10326/1 
(pozemok pod stavbou) zastavané plochy a nádvoria o výmere 664 m2 a pozemku parcela č.  10326/2 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 267 m2, evidované v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 
5574 a 5575 
 

nebytový priestor č. 12-NP64, prízemie, o celkovej výmere 218,14 m2, spoluvlastnícky podiel 
na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 695/10000 a spoluvlastnícky 
podiel na pozemku parcela č. 10326/1 o veľkosti 695/10000 a spoluvlastnícky podiel na 
pozemku parcela č. 10326/2 o veľkosti 695/10000. 

 
 Kupujúci – Slovenská pošta, a.s. so sídlom: Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 
36 631 124, je nájomcom daného nebytového priestoru. Nájomná zmluva bola uzavretá oboma 
zmluvnými stranami dňa 1.4.1998. Nájomca uhrádza nájomné vo výške 105,12 Eur/m2/rok  tj. 
6 207,42 Eur/štvrťrok (24 829,69 Eur/rok).Voči kupujúcemu neeviduje mestská časť žiadnu 
pohľadávku.  
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schválilo na svojom predchádzajúcom 
zasadnutí konanom dňa 20.5.2014 uznesením č. 61/2014 prevod vlastníctva predmetného 
nebytového priestoru. Zrušenie  pôvodne prijatého uznesenia č. 61/2014 a prijatie nového 
uznesenia sa navrhuje z dôvodu zistenej chyby vo výpočte podlahovej plochy, čo má aj svoj vplyv na 
stanovenú všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti.  
 
Z dôvodu omylu znalca spočívajúcej v zlom výpočte podlahovej plochy bol vypracovaný dodatok č. 
1 k znaleckému posudku č. 25/2014, ktorý je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Celková podlahová 
plocha nebytového priestoru po preverení a prepočítaní je 232,67 m2, čo je o 14,53 m2 viac než 
bolo uvedené v pôvodnom výpočte. Úprava podlahovej plochy nebytového priestoru má vplyv aj na 
stanovenie celkovej   všeobecnej hodnoty, a to nasledovne: 
 
Všeobecná hodnota predávaného nebytového priestoru č. 12-NP64 vrátane spoluvlastníckeho 
podielu  na  spoločných  častiach  a  spoločných  zariadeniach  domu  o  veľkost i 695/10000   je 220 
702,46 Eur. Cena spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch je  29 679,31 Eur. Spolu cena 
nebytového priestoru č. 12-NP64 vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a 
spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch je 250 381,77 Eur 
(zaokrúhlene 250 400,00 Eur). 
 



   Všeobecná hodnota predávaných nebytových priestorov vrátane spoluvlastníckeho podielu na 
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch 
bola určená na základe znaleckého posudku č. 25/2014 zo dňa 21.4.2014 v znení dodatku č. 1, 
vypracovaným znalcom p. Ing. Ivanom Pukanom. 
 
Na návrh starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Slovenská pošta a.s. prisľúbila 
zriadenie svojej pobočky na Lovinského ulici ako náhradu za zrušenú pobočku na Západnom 
rade.  
 
   Komisia pre nakladanie s majetkom a financie odporučila na svojom zasadnutí konanom dňa 
9.6.2014  predaj predmetného nebytového priestoru. 
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NASA ZNAtKA 

3120/201 4/SSM 

Hlavné mesto SR Bratislava 

Mestská časť Staré Mesto 

PhDr. Tatiana Rosová, starostka 

Vajanského nábrežie 3 

81421 Bratislava 1 

\/'YBAVUJE I UNKA 

Ing. Raž /02/593932 97 

Žiadost' o odkúpenie nehnuternosti k. ú. Staré Mesto 
- nebytový priestor pošty Bratislava 17. Blumentálska ulica č. 4 

Vážená pani starostka, 

DNA 
19.02.2014 

Slovenská pošta , a.s., na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov Č . 814/2009 zo dňa 
10.12.2009 dlhodobo užíva nebytové priestory vo vlastníctve mestskej časti Bratislava Staré 
Mesto nachádzajúce sa v budove označenej ako bytový dom, súpisné čislo 2815 
na Blumentálskej ulici Č. 4. V priestoroch je lokalizovaná Pošta Bratislava 17. 

Pošta Bratislava 17 je v zmysle Požiadaviek na kvalitu univerzálnej služby povinným bodom 
verejnej poštovej siete. Jedná sa o podávaciu a oznamovaciu poštu s celkovým počtom 14 
zamestnancov. Pošta Bratislava 17 patri medzi najvyťaženejšie pošty v Bratislave a 
svojou polohou plní nezastupiternú funkciu pobočkovej siete SP, a.s. 

Vážená pani starostka, vzh ľadom na význam pošty a perspektívu jej prevádzkovania 
v jestvujúcich priestoroch do budúcna, si dovoľujeme obrátiť sa na Vás so ž iadosťou 
o odkúpenie nehnuteľnost í Pošty Bratislava 17 v katastrálnom územi Staré Mesto: 

• 

• 

nebytový priestor v budove označenej ako bytový dom, súpisné číslo 2815, postavenej 
na pozemku parc. Č . 10326/1 - vchod Blumentálska 4, prízemie, priestor č . 12-NP64, 
v spoluvlastníckom podiele 1/1, podiel príestoru na spoločných častiach 

a spoločných zariadeniach domu 695/10000, vedený na LV Č . 5574, k.ú. Staré Mesto, 
pozemok parc.č. 10326/1, výmera 664 m2

, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom 
sa nachádza budova - bytový dom súp. Č . 2815, v spoluvlastníckom podiele 
695/10000, vedený na liste vlastníctva Č . 5575, k.ú. Staré Mesto. 

Žiadost' SP, a. s. , o kúpu nehnuternosti, vrátane určenia kúpnej ceny, prosíme 
posudzovať a prerokovať ako prípad hodný osobitného zretera - v súlade s § 9a ods. 8 
písm. el zákona č . 138/1991 Zb. o majetkU obcí, a to s ohradom na skutočnosť, že naša 
spoločnosť poskytuje služby obyvaterstvu a verejnosti. 

TELEFON 0481.'''' 8103 
FAX 04814'41.71 

BANK~ SPOJENIE. 
P0610vt banka, a I . Bratislava 
300113001116500 

lCo 36 631 124 
OIC 2021879959 
IC DPH SK2021879V59 

ZaPIeana y obchodnom registri Okresného audu y a.nekei Byatrid, oddiel Sa. VI t 803/ 5 . 

- ....... 



1~ 
~ POSTA 

V prípade akceptácie žiadosti SP, a. s., prosíme návrh kúpnej ceny a ostatné podmienky kúpy 
oznámiť písomnou formou po prerokovaní žiadosti o odkúpenie príslušnými samosprávnymi 
orgánmi. 

Záverom si dovoľujeme vyjadriť presvedčenie v ústretové riešenie žiadosti a predloženie 
primeraných podmienok kúpy nehnuteľnosti. 

S pozdravom 

Ing. To 
predseda predstavenstva 

a generálny riadite ľ 

2 
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MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
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Výpis Z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica 
Tento výpis má len informativny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony 

Oddiel: Sa 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO : 

Deň zápisu: 

Právna forma: 

Predmet činnosti: 

Slovenská poäta, 3.S. 

Partizánska cesta 9 
Banská Bystrica 975 99 

36631124 

01 .10.2004 

Akciová spoločnosť 

výkon poštovej prevádzky na územi Slovenskej republiky v 
rozsahu : - podanie, preprava a dodanie listových, balíkových a 
peňažných zásielok vrátane elektronickej pošty. - zrýchlená a 
kuriérna doprava zásielok (vrátane dokumentov) so zaručeným 
časom dodania vrátane medzinárodného styku , - podanie, 
preprava a dodanie zásielok vrátane peňažných služieb v 
medzinárodnom styku 

Vložka číslo: 803/5 

(od: 01 .10.2004) 

(od: 01.10.2004) 

(od: 01.10.2004) 

(od: 01 .10.2004) 

(od: 01 .10.2004) 

(od: 01 .10.2004) 

výstavba, prevádzka a rozvoj jednotnej siete pošty na územi (od: 01 .10.2004) 
Slovenskej republiky a časti pre tuzemské a zahraničné zariadenia 
podm ieň ujúce alebo súvisiace s prevádzkou siete pošty 

vývoj, výroba, montáž, predaj , dovoz a vývoz technických a (od: 01 .10.2004) 
prevádzkových prostriedkov pošty 

vydávanie odbornej literatúry, prevádzkových predpisov, (od: 01 .10.2004) 
pomčcok a tlačiv , propagačných a informačných materiálov v 
oblasti svojej činnosti 

archivácia poštových cenín a tlačív a s tým súvisiace práce (od: 01 .10.2004) 
v rátane výroby príležitostných poštových pečiatok 

agenda poštových pečiatok, zriaďovanie príležitostných (od: 01 .10.2004) 
priehradiek vrátane strojovej propagácie 

činnosť poštového múzea (od: 01 .10.2004) 

obstaravateľské činnosti pre treti subjekt s využitím poštových (od: 01 .1 0.2004) 
sieti (napr.: služby pre banky, stávkové kancelárie , inkaso stálych 
platieb, turistické a dopravné kancelárie, inkaso platieb pre 
objednávkový zasielateľský obchod, sústreďovanie objednavok, 
služby pre štátnu spravu a miestnu samosprávu, výplaty 
dčchodkov a pod .) 

výkon poštovej ohlasovne a úložne (od: 01.10.2004) 

tuzemská a zahraničná obchodná činnosť s poštovými ceninami a (od: 01.10.2004) 
filatelistickým tovarom 

projektová a konštrukčná činnosť (od: 01 .10.2004) 

automatizované spracovanie dát (od: 01.10.2004) 

poskytovanie softwaru (od: 01 .10.2004) 

hospodárenie s nehnuteľnosťami vrátane správy služobných (od: 01 .10.2004) 
bytov 

prenájom nebytových priestorov a parkovacích plôch (od: 01 .1 0.2004) 

prenájom hnuteľných vecí (od: 01 .10.2004) 

http://www.orsr.skJvypis.asp?ID=13172&SID=3&P=0 IO. 6. 2014 
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prenajom motorových vozidiel (od: 01 .10.2004) 

údržba, oprava a umývanie motorových vozidiel (od: 01.10.2004) 

cestná nákladná doprava (od : 01.10.2004) 

nepravidelná autobusová doprava (od : 01 .10.2004) 

expedičná činnosť (od: 01 .10.2004) 

poskytovanie služieb v oblasti ryteckých prác (od: 01.10.2004) 

výroba, montáž a predaj pečiatok (od : 01 .10.2004) 

colný deklarant (od : 01 .10.2004) 

zmenárne (od : 01 .10.2004) 

prevádzka vzdelávacích zariadeni, i nformačná služba a (od : 01.10.2004) 
poradenská činnosť y pošte 

ubytovacie služby v rozsahu varnej živnosti (od : 01.10.2004) 

pohostinská činnosť (od: 01 .10.2004) 

nákup a predaj tovarov v rozsahu varnej živnosti (od: 01 .10.2004) 

kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom (od: 01 .10.2004) 
živnosti v rozsahu voľnej živnosti 

sprostredkovanie obchodu (od: 01 .10.2004) 

sprostredkovanie služieb (od: 01 .10.2004) 

sprostredkovanie opravy elektrospotrebičov (od: 01.10.2004) 

kopírovacie služby (od : 01 .10.2004) 

oprava, servis a predaj servisných schránok (od: 01 .10.2004) 

výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla (od: 01 .10.2004) 

prevádzkovanie vlastnej ochrany (od: 01 .10.2004) 

prevádzkovanie lyžiarskeho vleku (od: 01.10.2004) 

prevádzkovanie zariadeni slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (od : 01 .10.2004) 

poriadanie výstav, školeni, kurzov, seminárov a konferencií (od: 01 .10.2004) 

reklamná, propagačná a inzertná č i nnosť (od: 01 .10.2004) 

ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním (od: 01 .10.2004) 
pohostinskej činnosti v tychto zariadeniach 

poskytovanie univerzálnej poštovej služby v rozsahu (od: 01 .10.2004) 
vymedzenom poštovou licenciou na základe osobitného predpisu 

poskytovanie poštových služieb (od: 01 .10.2004) 

zasielateľstvo (od: 01 .10.2004) 

vykonávanie medzinárodnej nepravidelnej autobusovej dopravy (od : 01 .10.2004) 

vykonávanie medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy (od : 01 .10.2004) 

prevádzkovanie garáží a odstavných plôch slúžiacich na (od: 03.12.2005) 
umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než 
majiteľovi alebo nájomcovi nehnuternosti 

zäsielkový obchod (od: 03.12.200S) 

ekonomické a organizačné poradenstvo, vrátane logistiky (od : 03.12.2005) 

skladovanie a prekládka tovarov (od: 03.12.2005) 

balenie a kompletizácia tovaru (od: 03.12.2005) 

prevádzkovanie neverejného skladu (od : 03.12.2005) 

poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu (od: 03.12.2005) 

fotografické služby (od: 03.12.2005) 

http://www.orsr.skJvypis.asp?ID=13172&SID=3&P=0 IO. 6. 20 14 
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Štatutárny orgán: 

Konanie menom 
spoločnost i: 

Základné imanie: 

Akcie : 

Akcionár: 

Dozorná rada: 

poskytovanie služieb prostredníctvom internetu v rozsahu voľnej (od: 03.12.2005) 
živnosti 

poskytovan ie služieb prostredníctvom výpočtovej techniky (od: 03.12,2005) 

prenájom rek lamných plôch (od: 03.12.2005) 

vydávanie periodických a neperiodických publikácií (od: 03.12.2005) 

spracovanie údajov (od: 03.12.2005) 

nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora: (od: 03.12.2005) 
spracovanie, vý roba a úprava fotografií 

správa reg istratúry (od: 03.02.2006) 

použivan ie režimu s hospodárskym dopadom - colné (od : 27.05.2006) 
uskladňovanie a prevádzkovanie colného skladu 

výkon či nnosti distributora kolkových známok pod ľa osobitného (od : 07.03.2009) 
predpisu 

finančné sprostredkovanie v sektore poistenia a zaistenia - (od: 13.05.2011) 
podriadený finančný agent 

finančné sprostredkovanie v sektore prijimania vkladov - viazaný (od: 13.05.2011) 
finančný agent 

finančné sprostredkovanie v sektore poskytovania uverov - (od: 13.05.2011) 
viazaný finančný agent 

poskytovanie platobných služieb - agent platobných služieb (od: 28.06.2011) 

prevádzkovanie integrovaného obslužného miesta (od: 08.03.2012) 

predstavenstvo 

Ing. Peter Blaš kovitš - člen predstavenstva 
Červeňova 8 
Bratislava 811 03 
Vznik funkcie : 20.10.2012 

Ing. Tomáš Drucker - predseda predstavenstva 
Uzbecká 16 
Bratislava 821 01 
Vznik funkcie: 20.10.2012 

='""'~'-. MBA - člen predstavenstva 
35 

Bratislava 841 05 
Vzn ik funkcie : 20.10.2012 

Ing. Peter Kapusta - podpredseda predstavenstva 
Rezedova 26 
Bratislava 821 01 
Vznik funkcie : 20.10.2012 

Ing . Michal Lieskovský - člen predstavenstva 
Drieňová 11 
Bratislava 821 03 
Vznik funkcie: 20.10.2012 

Vo všetkých veciach su oprávnení konať v mene spoločnosti 
najmenej dvaja členov i a predstavenstva, z ktorých jeden musí byť 
predseda predstavenstva. Podpisovanie pri konaní v mene 
spoločnosti sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému 
obchodnému menu spoločnosti a k menám a funkciám pripoja 
podpisujúci svoj podpis. 

214300464 EUR Rozsah splatenia: 214300464 EUR 

Počel: 6456 
Druh: kmeňové 
Podoba: zaknihované 
Forma: akc ie na meno 
Menovitá hodnota: 33 194 EUR 

Slovenská republika zast. : Ministerstvo dopravy, pôšt a 
telekomunikácií Slovenskej republiky 
Námestie Slobody 6 
Bratislava 81106 

Žofia lehotská 
Lichnerova 41 
Senec 903 01 

(od: 01 .10.2004) 

(od: 22.11 .2012) 

(od: 22.11.2012) 

(od: 22.11 .2012) 

(od: 22.11 .2012) 

(od : 22.11 .2012) 

(od: 13.05.2011) 

(od: 03.02.2009) 

(od: 03.02.2009) 

(od: 01 .10.2004) 

(od: 01 .10.2009) 

http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=13 172&SID=3&P=0 10. 6. 2014 



Výpis z obchodného registra SR 

Dátum aktualizácie 
udajov: 

Dätum vypisu: 

Vznik funkcie: 01.10.2009 

JUDr. Marta Kužnárová 
ul. Sputníkova 3 
Ko§;ice 040 12 
Vznik funkcie: 01.10.2009 

Ing. Martin Čatlo~ - predseda dozornej rady 
Palkovičova 16 
Bratislava 821 08 
Vznik funkcie: 01 .06.2012 

Ing. Branislav Ku~ík - člen dozornej rady 
Riazanská 67 
Bratislava 831 02 
Vznik funkcie: 01 .06.2012 

Mgr. Kornélia Šrám ková - č len dozornej rady 
Jazmínova 553 
Jesenské 980 02 
Vznik funkcie: 03.09.201 3 

09.06.201 4 

10.06.201 4 

(od: 01 .10.2009) 

(od: 05.06.2012) 

(od: 05.06.2012) 

(od : 18.12.2013) 

o obchodnom registri SR I ávod na používanie ORI I Naša adresa ~ 
Vyhl'adávanie podl'a : obchodného mena I i dentifikačného čís l a 

sídla I spisovej značky I priezviska a mena osoby 

Stránkové hodiny na registrových súdoch 
Formuláre na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra 

http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID= 13172&SID=3&P=0 
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Mestská časť Bratislava·Staré Mesto 

'F,Pľ:f'F,P 
~ 

VÝPIS 
Z uznesení 29. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava

Staré Mesto v 6. volebnom období, konaného 20. mája 2014 

4. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Blumentálska č. 4 . Májkova č. l 

Uznesenie č. 61/2014 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava·Staré Mesto 

A. berie na vedomie 

prísľub Slovenskej pošty, a.s. otvoriť pracovisko s poštovými službami pre verejnosť na Lovinského 
ulici v Bratislave; 

B. schvaľuje 

I. 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 Blumentálska č. 4, Májkova č . l, súpisné číslo 2815, k. ú. Staré Mesto, postavenom na 
pozemku parcela č. 10326/ 1 (pozemok pod stavbou) zastavané plochy a nádvoria o výmere 
664 m2 a pozemku parcela Č . 10326/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 267 m2

, evidované 
v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č . 5574 a 5575 vchod Májkova č. l, prízemie, 
priestor č . 12-NP64, o celkovej výmere 218, 14 m2

, spoluvlastnícky podiel na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 695/ 10000 a spoluvlastnícky podiel 
na pozemku parcela Č . 10326/ 1 o veľkosti 695/ 10000 a spoluvlastnícky podiel na pozemku 
parcela č. 10326/2 o veľkosti 695/10000 do vlastníctva kupujúcemu: Slovenská pošta, a.s. 
so sídlom: Partízánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631 124, 
za cenu 237 000,00 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. 

~ 
Bratislava, 21.04.2014 /~0" 'ô -- ___ , '\.1'" 

~0~
!'<: r' , l .." I "() I ,. v, 1) 

, ;~ l~iJm ; 
'o \ g;-'..'.J rn 

Oj il: Kamil Homoľa ~"",\,.- ~ o':; 
prednosta miestneho úradu .,,;: . ----/ / 

, .-. .... _4;:...../-

Spracoval : Ing. S~L 

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

Podateľňa úradu 

Vajanského nábr. 3 
81421 Bratislava 

Telefón 

02/59 246 111 

Bankové spojenie 

1526-012/0200 

ICO 

00603147 

Internet 

www.staremesto.sk 


