
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

 

Bratislava,  október 2014 
 

 
  

 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady       dňa 21.10.2014 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva     dňa 28.10.2014 
 
 
 

N  Á  V  R  H  
na predaj nebytového priestoru  

na ulici Obchodná č. 33b 
 

     __________________________________________________________ 
 
 
 
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 predaj 
- výpis listu vlastníctva 
 



 
  

  
N á v r h   u z n e s e n i a 

 
Miestne  zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 
A)  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 Obchodná č. 33b, súpisné číslo 557, k.ú. Staré Mesto,  na parcele č.8381/4 
a parc.č. 8381/8 a pozemok pod stavbou parc. č. 8381/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 97 
m2, evidované v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 6778, 
 

vchod Obchodná č. 33b, 1. p., priestor č. 12-, o celkovej výmere 21,15m2, spoluvlastnícky 
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 2265/10000 a 
spoluvlastnícky podiel na pozemkoch parcela č. 8381/4 a 8381/8 o veľkosti 2265/10000 

 
do bezpodielového spoluvlastníctva kupujúcim:  Karol Vontszemű 
                                                                              Margita Vontszeműová 
                                                                              obaja bytom: Rajecká č. 13 
                                                                                                    821 07 Bratislava 
       
 
                                                                                                                       za cenu  11 200,00 
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 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. 
 
   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 Obchodná č. 
33b,  súpisné číslo 557, k.ú. Staré Mesto, na parcele č. 8381/4 a 8381/8 a pozemok pod stavbou 
parc. č. 8381/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 97 m2, evidované v katastri nehnuteľností na 
liste vlastníctva č. 6778, 
 

vchod Obchodná 33b, 1.p., priestor č. 12-, o celkovej výmere 21,15 m2, spoluvlastnícky podiel 
na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 2265/10000 a spoluvlastnícky 
podiel na pozemkoch parcela č. 8381/4 a 8381/8  o veľkosti 2265/10000. 

 
   Kupujúci – p. Karol Vontszemű, bytom: Rajecká č. 13, 821 07 Bratislava, je nájomcom 
predmetného nebytového priestoru. Nájomná zmluva bola uzavretá dňa 11.11.2010. Nájom vznikol 
na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej rozhodnutím starostu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto zo dňa 19.8.2010. Nájomca uhrádza nájomné vo výške 50,00 Eur/m2/rok  t.j. 
1054,00 Eur/ročne (263,5 Eur/štvrťrok).  
 
   Voči kupujúcemu neeviduje mestská časť žiadnu pohľadávku. Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto už nevlastní a ani nemá v správe žiadnu inú nehnuteľnosť v danom objekte. Naopak, kupujúci 
v danom objekte vlastní už jeden nebytový priestor, ktorý využíva ako stravovacie zariadenie. Aj 
z tohto dôvodu má záujem o jeho odkúpenie a o možnosť ho sceliť a spoločne využívať 
s priestorom, ktorý má zatiaľ v nájme. 
 
Nebytový priestor, ktorý je predmetom schvaľovania,  je v súčasnom období v zlom technickom 
stave (diera v strope, zatekanie, žiadne sociálne zariadenie, bez kúrenia…atď.) vyžadujúcom si 
komplexnú a rozsiahlu rekonštrukciu, a teda aj nevyhnutnosť nemalej finančnej investície.  
Vzhľadom na vyššie uvedené fakty, žiadateľ má vážny, seriózny a trvalý záujem o jeho odkúpenie do 
osobného vlastníctva. 
 
  Komisia pre nakladanie s majetkom a financie odporučila na svojom zasadnutí dňa 9.10.2014 
vyhovieť žiadosti o predaj daného nebytového priestoru. 
  
   Všeobecná hodnota predávaného nebytového priestoru č. 12 vrátane spoluvlastníckeho podielu na 
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 2265/10000 je 2 597,72 Eur. Cena 
spoluvlastníckeho podielu na pozemku o veľkosti 2265/10000 je  8 570,14 Eur. Spolu cena 
nebytového priestoru č. 12- vrátane podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
a na pozemku je 11 167,86 Eur (zaokrúhlene  11 200,00 Eur). 
 
     
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Úrad geodézie, kartografie a katastra ·Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTí 
Okres: Bratislava I 
Obec: BA-m.č. STARÉ MESTO 
Katastrálne územie: Staré Mesto 

Vytvorené cez katastrálny portál 

Dátum vyhotovenia 02.10.2014 
Čas vyhotovenia: 14:29:16 

VÝPIS Z LISTU VLASTNíCTVA č. 6778 
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

83811 4 97 Zastavané plochy a 15 1 
nádvoria 

83811 8 35 Zastavané plochy a 18 
nádvoria 

Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom 
18 - Pozemok, na ktorom je dvor 

Umiestnenie pozemku: 
1 - Pozemokje umiestnený v zastavanom území obce 

Stavby 
Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby 

557 8381/ 4 9 Obchodná 33B 
Legenda: 
Druh stavby: 

9 - Bytový dom 
Kód umiestnenia stavby: 

1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu 

Byty a nebytové priestory 
ČASŤ B: VLASTNíCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

1 

Druh ch.n. Umiest. stavby 

1 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu 
(sídlo) vlastníka 

Nebytový priestor 

Vchod: Obchod.33b suterén Priestor Č. 12 - 3 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku: 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

2 Ljama Afrim a Mevlide, Pifflova 1242/1 
Dátum narodenia: 07.05.1964 Dátum narodenia: 

Spoluvlastnícky podiel: 

Titul nadobudnutia V-2319/2002 zo dňa 15.5.2003. 

Vchod: Obchod.33b 1. p. Priestor Č. 12-

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku: 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

3116/10000 

21.07.1969 

1 /1 

2265/10000 

1 HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA-MEST.CAST STARE MESTO,VAJAN.NAB.3 
Identifikátor: 

Spoluvlastnícky podiel: 1 /1 

Vchod: Obch.33b prízemie Priestor Č. 7 - NP1 
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Byty a nebytové priestory 
ČASŤ B: VLASTNíCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodel)ia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu 
(sídlo) vlastníka 

Vchod: Obch.33b prízemie Príestor Č. 7 - NP1 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku: 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
3 Vontszemu Karol a Margita r.Baloghová, Rajecká č.13 

Dátum narodenia: 10.01.1960 Dátum narodenia: 
Spoluvlastnícky podiel: 

Titul nadobudnutia V-2506/2003 zo dňa 19.11.2003. 

Legenda: 
Druh nebytového priestoru: 
7 - Zariadenie stravovacie 

12 - Iný nebytový priestor 

ČASŤC: ŤARCHY 
Por.č.: 

4619/10000 

10.02.1961 
1 /1 

Vecné bremeno-právo prechodu peši cez parc.č.8381/8 v prospech vlastníkov parc.č.8381/5,8381/9,8381/7 
podl'a GP č.31331807 -39/98. 

2 Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome,na nebyt. priestor Č. 
3,suterén,vchod Obchodná 33/B,v zmysle § 15 zákona Č. 182/1993 Z.z. v znení zákona Č. 151/1995 Z.z.,Z-1488/11 

2 Záložné rpávo podl'a § 15 zákona č.182/1993 Z.z. na nebyt. priestor Č. 12-3 na -1.p., vchod Obchodná 33B v 
prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov, Z-1018/13 

Iné údaje: 

1 Žiadosť o opravu súpisného čísla Č. 457/182072013/PRA/Bel zo dňa 19.04.2013, R-1478/13 
2 Žiadost' o opravu súpisného čísla Č. 457/182072013/PRAlBel zo dňa 19.04.2013, R-1478/13 
3 Žiadosť o opravu súpisného čísla Č. 457/182072013/PRA/Bel zo dňa 19.04.2013, R-1478/13 

Poznámka: 
Bez zápisu. 
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ŽIADOSŤ O PREVOD VLASTNÍCTVA 
bytu - ateliéru - nebytového priestoru * 

Čí:;W 
SPiSU: 
VYSi\WJE: 

V zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov žiadam o prevod bytu - ateliéru - nebytového priestoru* do vlastníctva 

Adresa bytu - ateliéru - nebytového priestoru (NP) *, ktorého som nájomcom: 

.. é25cA 1) CI h '1/ ulica ..................................................................................... . 

číslo domu, .. ,~,y,5 ......... PosChOdie}"-:iL.é".:<,,,/?- číslo bytu· ateliém • NP, ....................... . 

. Žiadate!' : 
, /1 

. ., /-q rt'} l/lJ /'11 ď ~6!--ftJ 0 
TItul, meno a pnezvIsko: .................... /. ................ , ..... , .............................................................................. . 

h' I J / /, /P /'/1/ 
, , '. /!Lq/;:;/ 1/l?fJo f'Lc?,A.-t/.-f v '. 11f/'1 !b6,/ Obchodny nazov (len pn NP) ...................................... : ........................ leo ( len pn NP) ............................ . 

Trvalý pobyt (obec, ulica, číslo domu, PSČ): .. ?::.1/~~~.+..1!. ..... ~: . .!!/... ... ťť.f .. ~t ... l./:-.'!iz.g./a v"-

Rodné číslo:  Rodinný stav : ... .f..~::.:..~.f7..~ .............................. . 
Telefonický kontakt: mobil t  do práce ............................... domov .............................. . 

Údaje o manželke - manželovi: 

Titul - meno a priezvisko rodné meno rodné číslo štátna prísl. 

/I.."!tťi."..P4.'1I..(~0!:4.JI<:::.~ ... ,Zql{1A~!!"!.ď.f <~~ .. :...,JJ2. 
Vyjadrenie súhlasu: 

Žiadatel' o prevod vlastníctva súhlasí so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom 
Č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v rozsahu, ktorý vyžaduje vybavenie jeho žiadosti. 

Prílohy: 

Dkópia nájomnej zmluv, dodatku k NZ, príp. dohody o odovz, -prevzatí bytu, 
NP, ateliéru * (dokladu o užívacom vzťahu k bytu - ateliéru - nebytovému priestoru *) 

\:) výpočtový list 
Spotvrdenie o úhrade nájomného a služieb - aktuálne ku dňu podania žiadosti 

- kópia živnostenského listu alebo výpisu z Obchodného registra - pri NP 
- iné: ............................................................................................................ . 

Dátum: 
Vo !H{J tah~! ........................................ ( ..... . 

podpis - pečiatka 

*nehodiace sa vyčiarknite 

2 




