
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Bratislava, 31.10.2022

Vec:
Oznámenie o zámere predať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie č. 3, 814 21 Bratislava v súlade 
s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zverejňuje svoj 
zámer predať nebytové priestory vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava 
a správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, a to nebytového priestoru č. NP1, vchod 
Živnostenská 1, nachádzajúceho sa v suteréne, prízemí a na 1.-7. poschodí (na liste vlastníctva 
-2.p.) bytového domu so s.č. 2950 a k nemu prislúchajúceho podielu o veľkosti 6579/10000 na 
spoločných častiach, spoločných zariadeniach a na príslušenstve domu, ako aj nebytového 
priestoru č. NP2, vchod Námestie 1. mája 16, nachádzajúceho sa v suteréne bytového domu so 
s.č. 2950 a k nemu prislúchajúceho podielu o veľkosti 211/10000 na spoločných častiach, 
spoločných zariadeniach a na príslušenstve domu, LV č. 5956, katastrálne územie Staré Mesto, 
spoločne s prislúchajúcim podielom o veľkosti 7136/10000 na pozemku parcely registra C KN č. 
8287, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2275 m2, LV č. 5957, katastrálne územie Staré 
Mesto, do vlastníctva:

1/ Slovenská republika, správca Divadlo Nová Scéna, Živnostenská 1, 812 14 Bratislava

Osobitný zreteľ spočíva vtom, že v nebytovom priestore NP1 je od roku 1994 titulom 
nájomnej zmluvy prevádzkované divadlo štátnou príspevkovou organizáciou Divadlo Nová 
Scéna, inštitúciou s dlhodobou históriou, ktorá podporuje a rozvíja kultúrnu osvetu obyvateľstva. 
V nebytovom priestore NP2 sa nachádza kotolňa vykurujúca výlučne priestor divadla NP1. 
Divadlo Nová Scéna opakovane prejavuje záujem o odkúpenie oboch nebytových priestorov 
z dôvodu potreby výraznej rekonštrukcie a modernizácie divadla, pričom s ohľadom na 
efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť je pre mestskú časť Bratislava-Staré Mesto aj Divadlo 
Nová Scéna výhodnejšie pristúpiť k uzatvoreniu kúpnej zmluvy na predaj uvedeného 
nehnuteľného majetku.

Ing. arch.^Zuzana Aufrichtováy 

ôstka mestskej častí'

Podateľňa úradu 
Vajanského nábr. 3 
814 21 Bratislava

Telefón 
02/59 246 111

Bankové spojenie 
1526-012/0200

IČO
00 603 147

Internet
w wvv.starernesto.sk


