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NÁVRH 
na zmenu uznesenia Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
č. 13/2012 zo dňa 14.2.2012, ktorým bol schválený predaj spoluvlastníckeho podielu 

na domovej nehnuteľnosti na ulici Michalská č. 25 

Predkladateľ: 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

Spracovateľ: 

Mgr. Michaela Malinová 
vedúca referátu 
oddelenia majetkového 

Návrh uznesenia miestnej rady: 

Miestna rada mestskej časti Bratislava -
Staré Mesto 
odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava Staré Mesto prerokoval' 
predložený návrh 

Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 

- v materiáli 

Materiál obsahuje: 

návrh uznesenia 
dôvodovú správu 
informatívna kópia z mapy 

- li st z Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy 

Bratislava, marec 20 12 



Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schval'uje 

zmenu uznesenia Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratis lava - Staré Mesto Č. 13/20 12 
zo dŕía 14. februára 2012 nasledovne: 

Bod I uznesenia Č. 13/20 12 sa mení a znie nasledovne: 

l. predaj spoluvlastníckeho podielu vo veľkost i 153/648 vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy, v správe mestskej čast i Bratis lava- Staré Mesto: 

• k stavbe súp. Č. 380, druh stavby: Iná budova, k.ú. Staré Mesto, postavená na pozemku 
parc.č . 393 ; 

• k pozemku parc. Č. 393 o výmere 647m2; druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 
• k pozemku parc. Č. 395 o výmere 88 m2; druh pozemku: záhrady 

ktoré sa nachádzajú v katastrá lnom území Staré Mesto, na ulici Michalská č. 25 v Brati slave a 
sú zapísané na li ste vlastníctva Č. 4291 Správy katastra pre hl. mesto SR Bratislavu 

kupujúcemu: JUDr. Hudek Ľudovít , CSc. , bytom: Michalská 25, Bratislava v podiele 165/648 
Kurhajec Peter, bytom: Sartorisova 14, Bratislava v podiele 330/648 

za cenu 351.680,79 Eur, z toho JUDr.Hudek Ľudovít, CSc. za cenu 117.250,37 Eur 
Kurhajec Peter za cenu 234.430,41 Eur 

s výnimkou pamätnej tabule z roku 1712, ktorá ostáva majetkom mesta, ale bude trvalo 
umiestnená na pôvodnom mieste. 

Bod 2 uznesenia Č. 13/20 12 sa vypúšťa. 

Body 3,4,5,6 uznesenia Č. 13/20 12 sa menia na body 2,3,4,5. 

Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí I roka odo dľíajeho prijatia. 



D ôvo do v á s prá va 

Uznesením Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto Č . 13/20 12 zo diía 
14.2.20 12 bol schvá len)' predaj spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 153/648 vo vlastníctve 
Hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava - Staré Mesto : 

• k stavbe sú p. č. 380, druh stavby: Iná budova, k.ú. Staré Mesto, postavená na pozemku 
parc.č. 393; 

• k pozemku parc. č. 393 o výmere 647m2; druh pozemku : zastava né plochy a nádvoria 
• k pozemku parc. č. 394 o výmere 6 1 m2; druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 
• k pozemku parc. č. 395 o výmere 88 m2; druh pozemku: zálu'ady 

ktoré sa nac hádzajú v katastrá lnom území Staré Mesto, na ulici Micha lská č. 25 v Bratislave a 
sú zapísané na li ste vlastníctva Č. 429 1 Správy katastra pre hl. mesto SR Brati slavu. 

Z predmetu predaja bol vy l účený spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela č í s l o 394, k. Ú. 

Staré Mesto. Hlav né mesto SR Bratislavy nedoporučuj e predaj spo luvlastníckeho podielu na 
pozemku parc. Č . 394, a to an i za podmienky zriadenia vecného bremena práva prechodu 
a prejazdu cez predmetn)' pozemok. 

Na spo l očnom rokovaní medzi zástupcami Mestskej časti Bratis lava - Staré Mesto (PhDr. Jaška 
a Mgr. Cipciar) a zástupcami Hlavného mesta SR Bratislavy bol vyjadrený nesúhlas s prevodom 
spoluvlastn íckeho podielu na pozemku parc. Č . 394. k.ú. Staré Mesto. 
Zástupcovia Hlavného mesta SR Bratislava svoj nesúhlas odôvodnili predovšetkým tým. že 
predmetný pozemok je klasifikovaný ako verejne prístupná komunikác ia. nad ktorou sa nachádza 
prechodná brána nad Michalskou ulicou. Rovnako vyjadrili svoje obavy, že v budúcnosti môže 
dôjsť zo stra ny vlastníkov ku konaniu, ktoré by mohlo smerovať k zabráneniu prechodu prej azdu 
a prechodu cez pozemok parc. Č. 394 širokej verej nosti. 

Z uvedeného dôvodu navrhovatel' doporučuje z predmetu predaja vylúčiť pozemok parc. Č. 394 
a schváliť navrhovanú zmenu uznesenia. 



GKÚ Bratisian 
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doc. RNDr. Milan Ftáčnik , CSc. 
primátor 

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA 

Vážená pani starostka, 

Bratislava 19. marca 20 12 
Č .j.: MAGS SNM 36635/12 -'- ;-""e:lf 

li stom č. 7178/odd .maj ./12 zo dll a 15.2.20 12 žiadate o predchádzajúci súh las 
na predaj spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 153/648-ín vo vlastníctve hlavného 
mesta SR Brati slavy, v správe mestskej časti Bratislava-S taré Mesto, k nehnuteľnostiam 
vk. Ú. Staré Mesto na ulici Michalská 25, a to k stavbe so súpisným čís lom 380, 
nachádzajúcej sa na pozemku parc Č. 39:;, ako aj spo luvlastníckeho podiel u vo výške 
I 53/648-ín k pozemkom parc. Č. 393 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 647 m2

, 

parc. C. 394 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m2 a parc. Č. 395 - záhrady 
o vý mere 88 m2

, zapísaným na liste vlastníctva Č. 4291. 
K Vašej žiadosti Vám oznamujem, že zo znaleckého posudkt, Č. 53 /20 ! ! ze dňa 

18. 12.20 i l, ktorý na ocenenie horeuvedených neh n uteľností vyhotovil znalec Ing . Ivan 
Pukan, nevyplýva, č i sa dom súp. Č. 380 nachádza aj na pozemku parc. Č. 394 a či ho 
znalec tak aj ocenil. Li stom zo dňa 13.3 .201 2 oznámil znalec Magistrátu hlavného 
mesta SR Bratislavy, že dom súp. Č. 380 s orientačným čís l om 25 na Michalskej ul ici 
v Brati slave je postavený na pozemku parc. Č. 393, ako aj na pozemku parc. Č . 394. 
Časť domu súp. Č . 380 zasahujúca na pozemok parc . Č. 394 s časťou na pozemku parc. 
Č . 393 tvorí kon štrukčne aj prevádzkovo jeden celok. Ako ďa lej znalec vo svoj om li ste 
uvádza, takto bol aj dom v znaleckom posudku Č. 53/20 11 ohodnotený, t.j. v znaleckom 
posudku bol ohodnotený aj spoluvlastnícky podiel hlavného mesta na časti stavby 
postavenej na pozemku parc. Č . 394. Jedno vyhotovenie spomínaného li stu znalca 
prikladám. 

Znalec ďalej uvádza, že v skutočnosti je na pozemku parc. Č. 394 prechodná 
brána nad Micha lskou uli cou a nad bránou sú dve podlažia domu súp. Č. 380. N ie je 
nám však známe, z akého dôvodu by mal byť predmetom predaja aj spoluv lastn ícky 
podie l na pozemku parc. Č. 394, keďže sa na ňom nachádza verej ne prístupná 
komunikácia. Zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok parc. 
Č. 394 v prospech hlavného mesta SR Bratislavy nie je možné. Spoluvlastnícky podiel 
hl avného mesta SR Bratislavy na pozemku parc. Č . 394 by preto nemal byť predmetom 
predaja. 

Na základe uvedeného si Vás dovoľujem pož i adať, aby ste opätovne požiadali 
o predchádzajúci súhlas primátora v zmysle č l ánku 80 odsek 5 Štatútu hlavného mesta 
SR Bratis lavy k prevodu spo luvlastníckeho podielu hlavného mesta SR Bratis lavy na 
horeuvedených nehnuteľnost i ach , s tým, že predmetom predaja nebude spoluvlastn ícky 
podiel hl avného mesta na pozemku parc. Č. 394 - tento pozemok ostane 



v spoluvlastníctve troch subjektov, teda aj hlavného mesta SR Bratislavy. Úmerne tomu 
si Vás dovol'ujem požiadať, aby ste nanovo stanovili kúpnu cenu, za ktorú navrhujete 
predať spoluvlastnícky podiel hlavného mesta SR Bratislavy na predmetných 
nehnutel'nostiach, okrem spo luvlastníckeho podielu hlavného mesta na pozemku parc. 
Č. 394, ostatným dvom spoluvlastníkom. Nás ledne sa k Vašej žiadosti vyjadrím. 

S pozdravom 

príloha: 
li st znalca z 13.3 .20 12 

Vážená pani 
PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 
Vajanského nábr. 3 
814 2 1 Bratislava l 


