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Materiál 
na zasadnutie miestnej rady       dňa 16.09.2014 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva     dňa 23.09.2014 
 
 
 
 

N  Á V  R  H  
na predaj podielu na pozemkoch parc.č. 3023/2 a 3024/16 

vo dvore na Timravinej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa 
______________________________________________________________ 

 
 
 
 
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  
- kópiu katastrálnej mapy 

 
  
 
 
 
 
 
 



 
N á v r h    u z n e s e n i a 

 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
A. schvaľuje 
 

1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov ako dôvod hodný osobitného 
zreteľa predaj nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave vo dvore na Timravinej ulici, k.ú. 
Staré Mesto, a to podiel o veľkosti 401/10000 na pozemku parc.č.3023/2, druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 220 m2, evidovaný v katastri nehnuteľností na LV        
č. 5412 a podiel o veľkosti 506/10000 na pozemku parc.č.3024/16, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 228 m2, evidovaný v katastri nehnuteľností na LV č. 5578  do 
bezpodielového spoluvlastníctva Kamile Dragašičovej, rod. Šírovej, bytom Timravina 3,         
811 06 Bratislava, za celkovú kúpnu cenu 2 700,- EUR. 

 
2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 

 
 
B. konštatuje, že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľka má vo dvore postavenú garáž,           
súp.č. 6735, pričom predmetné dva pozemky tvoria jediný prístup k tejto garáži. Ostatní vlastníci 
garáží v danom dvore majú odkúpené podiely na predmetných dvoch pozemkoch. Dňa 4.2.2014 
miestne zastupiteľstvo schválilo prevod pozemku pod garážou, parc.č. 3024/8, ktorý bol zapísaný      v 
katastri nehnuteľností dňa 18.6.2014. 
 

 
 



D ô v o d o v á    s p r á v a 
 
 
 

Predmetom predaja je podiel na nehnuteľnostiach vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcich sa v Bratislave vo dvore na Timravinej 
ulici, a to podiel o veľkosti 401/10000 na pozemku parc.č.3023/2, druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 220 m2, evidovaný v katastri nehnuteľností na LV č. 5412        a podiel o veľkosti 
506/10000 na pozemku parc.č.3024/16, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 228 m2, 
evidovaný v katastri nehnuteľností na LV č. 5578. 

 
Ako dôvod hodný osobitného zreteľa sa uvádza, že žiadateľ má vo dvore postavenú garáž,           

súp.č. 6735, pričom predmetné dva pozemky tvoria jediný prístup k tejto garáži. Ostatní vlastníci 
garáží v danom dvore majú odkúpené podiely na predmetných dvoch pozemkoch. Dňa 4.2.2014 
miestne zastupiteľstvo schválilo prevod pozemku pod garážou, parc.č. 3024/8, ktorý bol zapísaný       
v katastri nehnuteľností dňa 18.6.2014. 

 
Všeobecná hodnota predávaného podielu o veľkosti 401/10000 na pozemku parc.č.3023/2 je 

1 151,27 EUR. Všeobecná hodnota predávaného podielu o veľkosti 506/10000 na pozemku 
parc.č.3024/16 je 1 492,35 EUR. Spolu cena obidvoch podielov je 2 643,62 EUR a predajná cena je 
navýšená na hodnotu 2 700,- EUR. 

 
    Všeobecná hodnota predávaných podielov na pozemkoch bola určená na základe znaleckého 
posudku č. 95/2013 zo dňa 19.9.2013 vypracovaným znalcom Ing. Jozefom Korcom. 

 
Komisia pre nakladanie s majetkom a s financiami odporučila dňa 09.09.2014 schváliť predaj 

podielov na predmetných dvoch pozemkoch v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona        
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 
Súhlas primátora zo dňa 22.11.2013 je za cenu nie nižšiu ako 200,- EUR/m2. 
 
Cena za 1 m2 je 200,- EUR. 
 
Voči kupujúcemu neeviduje mestská časť žiadnu pohľadávku. 



 


