
Schválené uznesenie: 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 
s c h v aľ u j e  

 
v súlade s § 9 ods. 2 a § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v  znení  
neskorších  predpisov, Čl. 11 ods. 1 písm. b) Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti 
Bratislava–Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
v súlade s Čl. 6 ods. I písm. B) Pravidiel nakladania s nehnuteľným majetkom mestskej časti 
Bratislava–Staré Mesto a s nehnuteľným majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava–
Staré Mesto  a v zmysle §140 Občianskeho zákonníka, 
 
1. predaj spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 153/648 vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava–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. 394 o výmere 61 m2; druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 
       ▪ k pozemku parc. č. 395 o výmere 88 m2; druh pozemku: záhrady, 
 
ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Staré Mesto, na ulici Michalská č. 25 v Bratislave a sú 
zapísané na liste 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. 
 
2. Na pozemok parc. č. 394, k. ú. Staré Mesto, obec Bratislava - m. č. Staré Mesto sa zriadi vecné 
bremeno spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemku parc. č. 394 strpieť právo prechodu a prejazdu 
časovo neobmedzene a bezplatne v prospech hlavného mesta SR Bratislavy. Zriadenie vecného 
bremena je podmienkou realizácie prevodu. 
 
3. Ak bude návrh kúpnej zmluvy akceptovať len jeden zo spoluvlastníkov je mestská časť Bratislava-
Staré Mesto oprávnená predať celý svoj spoluvlastnícky podiel len tomuto spoluvlastníkovi. 
 
4. Ak nebude žiadny zo spoluvlastníkov nehnuteľnosti Michalská 25 Bratislava akceptovať návrh 
kúpnej ceny a podmienky kúpnej zmluvy je mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako podielový 
spoluvlastník oprávnená zrušiť predaj spoluvlastníckeho podielu alebo po márnom uplynutí lehoty 
podľa § 605  OZ tento predať tretej osobe. 
 
5. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto je povinná najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa 
schválenia predaja miestnym zastupiteľstvom a súčasne odo dňa udelenia súhlasu primátorom hl. 
mesta SR Bratislavy predložiť podľa § 605  OZ návrh kúpnej zmluvy budúcemu kupujúcemu. 



6. Spoluvlastníci, resp. ten z nich, ktorý bude akceptovať návrh kúpnej ceny a zmluvné podmienky 
predložené predávajúcim je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu a zaplatiť kúpnu cenu najneskôr do 30 
dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy, inak má predávajúci právo od zmluvy odstúpiť.  
 
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

 


