
  MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 
 
 
 
Materiál  
na zasadnutie miestnej rady                                                                    dňa 22. septembra 2009 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva                                               dňa 29. septembra 2009 
 
 
 
 
 

N  Á  V  R  H 
na zrušenie Cenovej mapy pre prevod vlastníctva nebytových priestorov  

v znení doplnkov 
 
 
 
 
Predkladateľ:                                                     Návrh uznesenia miestnej rady 
 
                                                                             Miestna rada mestskej časti 
Ing. arch. Andrej Petrek                                       Bratislava-Staré Mesto  
starosta mestskej časti                                           o d p o r ú č a 
                                                                 Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
                                                                              Bratislava-Staré Mesto     
                                                                              prerokovať predložený návrh 
 
  
Zodpovedný:                                                       Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
                                                                                        
JUDr. Marek Šujan                                         
vedúci právneho oddelenia                                       - v materiáli 
                                                                                                                             
 
Spracovateľ:                                                        Materiál obsahuje: 
      
JUDr. Marek Jánošík                                             
vedúci právneho oddelenia                                       -  návrh uznesenia 

-  dôvodovú správu 
 -  cenovú mapu 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                
 
 
 
 

Bratislava, september 2009 



 
 

N á v r h    u z n e s e n i a 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 z r u š u j e 
 

1. Cenovú mapu pre prevod vlastníctva nebytových priestorov v znení doplnkov, 
 
2. uznesenie č. 226/1996, ktorým bol schválený  spôsob výpočtu ceny za nebytové priestory 

/cenová mapa / pre účely prevodu vlastníctva, 
 

3. uznesenie č. 453/1997, uznesenie č. 648/1998, uznesenie č. 713/1998, uznesenie             
č. 3/2005 a bod 4 v časti B uznesenia č. 46/2007, ktorými boli schválené doplnky cenovej 
mapy.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
D ô v o d o v á    s p r á v a 

 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schválilo dňa 25. júna 1996  
uznesením č. 226/1996 Cenovú mapu pre prevod vlastníctva nebytových priestorov (ďalej len 
„cenová mapa“). Doplnky cenovej mapy boli schválené uznesením č. 453/1997, uznesením         č. 
648/1998, uznesením č. 713/1998, uznesením č. 3/2005 a bodom 4 v časti B uznesenia           č. 
46/2007. 

 
Cenová mapa stanovovala spôsob určenia výšky ceny za nebytové priestory pre účely 

prevodu vlastníctva nebytových priestorov na fyzické, resp. právnické osoby v zmysle zákona       
č. 182/1993 Z.z. a VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/1995. 

 
Cenová mapa sa osvedčila ako praktický a účinný nástroj cenotvorby mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“) pri prevodoch vlastníctva nebytových 
priestorov, vďaka ktorému sa v mnohých prípadoch podarilo dosiahnuť výššie kúpne ceny za 
nebytové priestory, než boli ceny stanovené znaleckými posudkami. Cenová mapa tak  efektívne 
napĺňala účel, pre ktorý bola prijatá. 

 
Dňa 1. júla 2009 nadobudol účinnosť  zákon č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý ustanovuje, že prevody vlastníctva majetku mestskej 
časti sa musia vykonať pri priamom predaji najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty 
majetku stanovenej podľa vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty 
majetku v znení neskorších predpisov, teda za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Pri prevode 
vlastníctva majetku mestskej časti  na základe obchodnej verejnej súťaže sa zasa  kúpna cena 
stanoví podľa výsledkov samotnej súťaže, pričom minimálna kúpna cena je v zmysle Pravidiel 
nakladania s nehnuteľným majetkom mestskej časti a s nehnuteľným majetkom zvereným do 
správy mestskej časti  stanovená znaleckým posudkom.    
 

S poukazom na vyššie uvedené legislatívne zmeny tak cenová mapa v súčasnosti stráca 
svoje opodstatnenie a  predkladateľ ju preto navrhuje zrušiť.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cenová mapa pre prevod vlastníctva nebytových priestorov v znení doplnkov 
 
(príloha k uznesenie č. 226 – 1. doplnok schválený uznesením č. 453, 
      2. doplnok schválený uznesením č. 648, 
                                                      zmena uznesením č. 3/2005 
      3. doplnok schválený uznesením č. 713 
      4. doplnok schválený uznesením č. 46/2007) 
 
 Táto cenová mapa stanovuje spôsob stanovenia minimálnej výšky ceny za nebytové 
priestory pre účely prevodu vlastníctva nebytového priestoru na súkromné resp. právnické osoby 
v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava č. 6/1995 v znení zmien a doplnkov. 
 
1. Základné sadzby a zľavy 
 
Územie Starého Mesta je rozdelené do siedmych lokalít (viď. príloha č. 1) s nasledovnými 
základnými sadzbami: 
 

lokalita sadzba v Sk za m2 podlahovej plochy 
1. 30 000,-  
2. 25 000,- 
3. 18 000,- 
4. 16 000,- 
5. 14 000,- 
6. 12 000,- 
7. 10 000.- 

 
 Pre garáže je stanovená jednotná sadzba 2 500,– Sk za m2. 
Pre organizácie a zariadenia sociálnych služieb, školské a predškolské zariadenia zdravotnícke, 
lekárske a veterinárne zariadenie pre výchovnú a osvetovú činnosť platí sadzba ako pre lokalitu č. 
7. 
 
Pre neziskové organizácie charitatívneho, verejno-prospešného a kultúrno-spoločenského 
charakteru (nadácie, občianske združenia, politické strany a pod.),   platí pri odpredaji sadzba 
 
6000,- Sk/m2 pri dodržiavaní týchto podmienok: 
 
a) organizácia musí najmenej 1 rok vyvíjať svoju činnosť, 
b) organizácia musí mať najmenej 1 rok platnú nájomnú zmluvu na území Starého Mesta, 
c) do kúpnych zmlúv bude zakotvené predkupné právo v prospech predávajúceho po dobu 5 

rokov za cenu, ktorú organizácia zaplatila pri kúpe nebytového priestoru. 
 
1.1. Poloha v dome 
 
Pre polohu v dome sú stanovené prirážky a zľavy nasledovne: 
 
+20 % pre nebytové priestory obchodného charakteru s výkladom, 



 
-10 % pre nebytové priestory s vchodom umiestneným vo dvore objektu s výnimkou pasáží 
a prechodných dvorov pre verejnosť, 
-20 % pre nebytové priestory obchodného charakteru umiestnené v suteréne, 
 
-30 % pre nebytové priestory ostatné umiestnené v suteréne. 
 
 

Príloha č. 1 
 
lokalita 1: 
 
Dunajská po Rajeckú    Obchodná 
Gorkého     Poštová 
Františkánske nám.    Rybárska brána 
Hlavné nám.     Sedlárska 
Hurbanovo nám.    Štúrova po Medenú 
Laurinská     Ventúrska 
Michalská     Župné nám. 
Nám. SNP      
 
 
lokalita č. 2: 
 
Biela      Panská 
Drevená     Primaciálne nám. 
Dunajská od Rajeckej ul.   Radničná 
Grösslingová po č. 37    Rajská 
Hviezdoslavovo nám.    Rudnayovo nám. 
Jedlíkova     Sedlárska 
Jesenského     Suché mýto 
Klobučnícka     Šafárikovo nám. 
Kollárovo nám.    Špitálska 
Krížna      Štúrova od Medenej 
Mariánska     Treskoňova 
Mostová     Uršulínska 
Nám. 1. mája     Vysoká 
Nám. Ľ. Štúra     Zámočnícka 
Nedbalova     Zelená 
Palackého     Živnostenská 
 
 
lokalita č. 3: 
 
Americké nám.    Májkova 
Baštová     Medená 
Bezručova     Mickiewiczova 



Cintorínska     Na vŕšku 
Cukrová     Nám. slobody 
Dobrovského     Palisády po č. 12 
Dostojevského rad po č. 15   Panenská 
Ferienčíkova     Paulínyho 
Francisciho     Prešporská 
Františkánska     Radlinského 
Gajova      Rázusovo nábr. 
Heydukova     Riečna 
Hollého     Sienkiewiczova 
Jakubovo nám.    Spojná 
Janáčkova     Staromestská 
Kapitulská     Strakova 
Klariská     Šancová 
Kolárska     Štefánikova 
Komenského nám.    Štetinová 
Konventná     Tallerova 
Kozia      Tobrucká 
Križkova     Ul. 29. augusta po č. 6 
Kúpeľná     Vajanského nábr. 
Lazaretská 
 
 
lokalita č. 4 
 
Alžbetínska     Kostolná 
Banskobystrická    Leškova 
Beblavého     Lomonosovova 
Čajkovského     Lýcejná 
Dobrovičova     Nábr. arm. gen. L. Svobodu 
Dostojevského rad od č. 17   Palisády od č. 14 
Dunajská od Lazaretskej ul.   Starohorská 
Farská      Štefanovičova 
Grösslingová od č. 39    Ul. 29. augusta od č. 8 
Jozefská     Vazovova 
Kapucínska     Záhradnícka 
Karadžičova od Záhradníckej po Krížnu Zámocké schody 
Klemensova      Zochova 
      Žilinská 
 
lokalita č. 5: 
 
Anenská     Múzejná 
Belopotockého     Mýtna 
Benediktiho     Na Slavíne 
Bernolákova     Malý trh 
Björnsonova     Podjavorínskej 
Blumentálska     Poľná 



Fazuľová     Povraznícka 
Flöglova     Pražská 
Fraňa Kráľa     Puškinova 
Gunduličova     Sasinkova 
Hlboká      Svoradova 
Justičná     Školská 
Karpatská     Škovránčia 
Kmeťovo nám.    Tabaková 
Kýčerského     Tolstého 
Lehotského     Továrenská 
Lermontovova     Wilsonova 
Mateja Bela     Záhrebská 
Mlynské Nivy     Židovská 
Moskovská     Žižkova 
Murgašova 
 
 
lokalita č. 6: 
 
Bohúňova     Moyzesova 
Búdková     Mudroňova 
Drotárska     Partizánska 
Galandova     Poľská 
Holekova     Sládkovičova 
Chorvátska     Slávičie údolie 
Karadžičova po Záhradnícku   Sokolská 
Kuzmányho     Šoltésovej 
Ľadová     Strelecká 
Lovinského     Šulekova 
Lužická     Úzka 
Maróthyho     Zámocká 
Mišíkova     Žabotova 
 
 
Lokalita č. 7: 
 
Bartókova     Kubániho 
Bartoňova     Kysucká 
Beskydská     Malá 
Boženy Němcovej    Mošovského 
Bradlianska     Myjavská 
Brnianska     Nekrasovova 
Bukureštská     Novosvetská 
K Železnej studienke    Okánikova 
Čajakova     Ostravská 
Čelakovského     Palárikova 
Čerešňová     Podtatranského 
Červeňova     Radvanská 



Cesta na Červený most   Révová 
Čapkova     Skalná 
Dobšinského     Sklenárska 
Dohnalova     Smetanova 
Donovalova     Smrečianska 
Fándlyho     Smolenického 
Godrova     Srnčia 
Havlíčkova     Stará vinárska 
Hlavatého     Strmá cesta 
Holubyho     Šípková 
Hradné údolie     Tajovského 
Hriňovská     Timravina 
Inovecká     Tvarožkova 
Jaseňová     Urbánkova 
Jelenia      Vansovej   
Korabinského     Vetvová 
Dankovského     Vlčkova 
Koreničova     Zrínskeho 
Krčméryho     Železničiarska 
 
     
 
  
 


