
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

Bratislava,  október 2009 
 

Dodatok k materiálu č. 3 
                                                              MR dňa: 27.10.2009   

MZ dňa: 03.11.2009 
  

 
 

N Á V R H 
na predaj nebytového priestoru v bytovom dome 

na Gorkého 1, súp.č. 100206, podiel na pozemku parc. č. 120 

 
 

Z dôvodu dodania znaleckého posudku až po vyhotovení materiálu sa predkladaný 
materiál dopĺňa o nasledovné skutočnosti: 

 
     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.  
Cena spoluvalstníckeho 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. 
Spolu cena nebytového priestoru vrátane podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach 
domu a na pozemku o veľkosti 2679/10000 je  2 010 675,60 EUR. 

 
     S poukázaním na vyššie uvedené návrh uznesenia bude znieť 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 

 

              



N  á  v  r  h    u  z  n  e  s  e  n  i  a 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 
A. s c h v a ľ u  j e  
 
prevod vlastníctva nebytového priestoru vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, podľa zákona č. 182/1993 Z.z, o vlastníctve  bytov             
a nebytovývch       priestorov v znení neskorších predpisov                                                                              
 
v bytovom dome na Gorkého ulici č. 1, súp.č. 100206, k.ú. Staré Mesto, vedenom v katastri 
nehnuteľností na LV č. 5783 na parcele č. 120, pozemok pod stavbou parc.č. 120, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 925 m2   

 
vchod Gorkého 1, prízemie,  priestor č.  12-290, o celkovej  výmere    840,32 m2,  
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu    a  na pozemku  
o veľkosti 2679/10000, kupujúcemu  McDonald´s Slovakia spol. s r.o.,     Kráľovské údolie 1,  
811 02 Bratislava, IČO: 31 392 229 
   
za cenu 2 010 675,60 EUR s tým, že v prípade vyššej ceny určenej  primátorom hlavného mesta 
SR Bratislavy, bude predaný za túto cenu. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od 
uzavretia kúpnej zmluvy. 
 
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 
 
 
B. s p l n o m o c ň u j e  
 
starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vykonať nevyhnutné opravy prípadných chýb  
v písaní a chýb vzniknutých pri prepisovaní a výpočtoch. 

 
 


