
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

Bratislava,  november 2009 
 

 
 
Dodatok k materiálu č. 2,3,4,5,6,7 

                                                                
MZ dňa: 03.11.2009 

  

 
 
 
 
 

N Á V R H Y    
na predaj bytov a nebytových  priestorov v bytových domoch 

 
 
 

V predložených materiáloch č. 2,3,4,5,6,7 sa v časti D ô v o d o v á  s p r á v a upresňuje 
text dôvodovej správy tak, ako je uvedené v prílohe tohto dodatku.  
 
 
 
 
Predkladateľ:      
MUDr.Peter Tatár, CSc. 
zástupca  starostu mestskej časti 

 

 
Zodpovedný: 
MUDr.Peter Tatár, CSc. 
zástupca starostu mestskej časti      

 

 
 
Spracovateľ:  

JUDr.Marek  Šujan 
vedúci právneho oddelenia 
 
Ing. Mária Mozolová 
vedúca majetkového oddelenia 
 
JUDr. Anna Ďurinová 
právne oddelenie 

 

        
        

 
 



 
 
K materiálu č. 2 
 
     Cena nebytového priestoru vrátane podielu na spoločných častiach a spoločných zriadeniach 
domu a na pozemku pod bytovým domom  o veľkosti  436/10000 je  99 931,18 EUR.  
Všeobecná hodnota predávaného nebytového priestoru, vrátane podielu na spoločných častiach 
a spoločných zriadeniach domu o veľkosti  436/10000  určená znaleckým posudkom Ing. Igora 
Kropáča zo dňa 17.10.2009 č.68/2009 je  98 466,93 EUR (1 045,74EUR/m2). Cena 
spoluvlastníckeho podielu na  pozemku  o veľkosti 436/10000  je  podľa zákona č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 1 464,25 EUR.    
 
 
K materiálu č. 3 
 
     Cena nebytového priestoru vrátane podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach 
domu a na pozemku pod bytovým domom o veľkosti 2679/10000 je                           
2 010 675,60 EUR. Všeobecná hodnota predávaného nebytového priestoru vrátane 
spoluvlastníckeho podielu na  spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 
2679/10000  určená znaleckým posudkom Ing. Igora Kropáča  zo dňa 22.10.2009 č.69/2009 je 
1 998 337,09 EUR (2 378,07 EUR/m2). Cena spoluvlastníckeho podielu na pozemku o veľkosti 
2679/10000 je podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov 12 338,51 EUR.   
 
 
K materiálu č. 4 
 
     Cena nebytového priestoru vrátane podielu na spoločných častiach a spoločných zriadeniach 
domu a na pozemku pod bytovým domom  je 237 085,75 EUR. Všeobecná hodnota predávaného 
nebytového priestoru vrátane spoluvlastníckeho podielu na  spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu o veľkosti 2627/10000 určená znaleckým posudkom Ing. Branislava Ivana zo 
dňa 16.10.2009 č.55/2009 je 233 173,18 EUR (1 104,77 EUR/m2 ). Cena spoluvlastníckeho 
podielu na  pozemku  o veľkosti 1836/10000  je  podľa zákona  č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 3 912.57 EUR.  
 
 
K materiálu č. 5 
 
     Cena bytov vrátane podielov na spoločných častiach a spoločných zriadeniach domu a na 
pozemku  pod bytovým domom  je 111 685,78 EUR. Všeobecná hodnota predávaných bytov 
vrátane podielov na spoločných častiach a spoločných zriadeniach domu určená znaleckým 
posudkom Ing. Michala Dávideka č. 5/2009 z  01.10.2009   je 102 783,14 EUR                  
(398,29 EUR/m2).  Cena spoluvlastníckych podielov na  pozemku  o veľkosti 1500/10000  je  
podľa zákona   č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov 8 902,64  EUR.  
 



 
K materiálu č. 6 
 
     Cena nebytového priestoru vrátane podielu na spoločných častiach a spoločných zriadeniach 
domu a na pozemku pod bytovým domom  o veľkosti  867/10000 je 28 909,19 EUR.  Všeobecná 
hodnota predávaného nebytového priestoru vrátane spoluvlastníckeho podielu na  spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu  o veľkosti 867/10000  určená znaleckým posudkom 
Ing. Branislava Ivana zo dňa 16.10.2009 č.56/2009 je 27 372,64 EUR ( 824,48 EUR/m2 ). Cena 
spoluvlastníckeho podielu na  pozemku  o veľkosti 867/10000  je  podľa zákona                          
č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 
1536,55 EUR.   
 
 
K materiálu č. 7 
 
     Cena nebytového priestoru vrátane podielu na spoločných častiach a spoločných zriadeniach 
domu a na pozemku pod bytovým domom  o veľkosti  1243/10000 je 317 899,32 EUR. 
Všeobecná hodnota predávaného nebytového priestoru vrátane spoluvlastníckeho podielu na  
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 1243/10000  určená znaleckým 
posudkom Ing. Branislava Ivana zo dňa 19.10.2009 č.57/2009 je 314 786,39 EUR           
(1 063,83  EUR/m2 ). Cena spoluvlastníckeho podielu na  pozemku  o veľkosti 1243/10000  je  
podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov 3 112,93 EUR.  
 
 


