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Materiál 
na zasadnutie miestnej rady        dňa 06.12.2011 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa 13.12.2011 
 
 
 
 

N  Á  V  R  H  
na predaj podielu na priľahlom pozemku - záhrade  

 na ulici Fraňa Kráľa 23, parc.č. 3681/3 
______________________________________________________________ 

 
 
 
 
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 
 
schvaľuje 
 
v súlade s ustanovením § 23 ods. 1  a  § 18a ods. 1 zákona č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov predaj podielovej časti nehnuteľnosti vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
nachádzajúcej sa v Bratislave na ulici Fraňa Kráľa 23, k.ú. Staré Mesto, a to podielu 224/300 na 
priľahlom pozemku parc.č. 3681/3, k.ú. Staré Mesto, zapísanom v katastri nehnuteľností na     
LV č. 4226 ako záhrada o celkovej výmere 193 m2, do vlastníctva Doc. MUDr. Petrovi Matisovi 
a Evy Matisovej, rod. Polkovej, bytom Fraňa Kráľa 23, 811 05 Bratislava, za cenu           
7 175,19 EUR. 
 
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
 
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 



 

 

D ô v o d o v á    s p r á v a 
 
 
 

Predmetom predaja je podiel na nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave na ulici Fraňa 
Kráľa 23, a to podiel 224/300 na priľahlom pozemku parc.č. 3681/3, (ďalej len „pozemok“), k.ú. 
Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 4226 ako záhrada o výmere 193 m2. 

 
Ďalší podielnik na pozemku, Peter Rival, nar.17.10.1937, bytom Im Meisengrund 19, Kolín 

nad Rýnom, Spolková republika Nemecko, doložil písomný súhlas na odpredaj predmetného 
podielu 224/300 Doc. MUDr. Petrovi Matisovi a Evy Matisovej, rod. Polkovej, bytom Fraňa 
Kráľa 23, 811 05 Bratislava. Rovnako aj ostatní vlastníci bytov v dome na ulici Fraňa Kráľa 23, 
Bratislava doložili písomný súhlas na odpredaj predmetného podielu 224/300 Doc. MUDr. 
Petrovi Matisovi a Evy Matisovej, rod. Polkovej, bytom Fraňa Kráľa 23, 811 05 Bratislava. 

 
Komisia pre nakladanie s majetkom a finančná odporučila schváliť predaj predmetného 

podielu 224/300 na pozemku v súlade s ustanovením § 23 ods. 1 a  § 18a ods. 1 zákona              
č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. 

 
Nakoľko ide o priľahlý pozemok k bytovému domu a predaj je v súlade so zákonom             

č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, súhlas 
primátora k odpredaju nie je potrebný. 

 
Cena za 1 m2 je 49,79 EUR. 
 
Voči kupujúcemu neeviduje mestská časť žiadnu pohľadávku. 
 
Platnosť uznesenia bola obmedzená v zmysle čl. 1 ods. 3 Pravidiel nakladania s nehnuteľným 

majetkom. 
 


