
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 
 

                                  
 
 
Materiál  
na zasadnutie miestnej rady                                                                   dňa  27. októbra 2009 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva                                              dňa  03. novembra 2009 
 
 
 

N  Á  V  R  H 
na predaj bytov  v bytovom dome 

na Obchodnej  7, súp.č. 544, podiel na pozemku  parc.č. 8408 
 
 
 
Predkladateľ:                                                     Návrh uznesenia miestnej rady 
 
                                                                             Miestna rada mestskej časti 
MUDr. Peter Tatár, CSc.                                     Bratislava- Staré Mesto  
zástupca starostu                                                  o d p o r ú č a 
mestskej časti                                                       Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
                                                                              Bratislava-Staré Mesto 
                                                                              prerokovať predložený návrh 
  
Zodpovedný:                                                       Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
                                                                                        
MUDr. Peter Tatár, CSc.                                         
zástupca starostu                                                   - v materiáli 
mestskej časti                                                               
                                                                              
                                                                               
 
Spracovateľ:                                                        Materiál obsahuje: 
                                                                              - návrh uznesenia 
JUDr.Marek Šujan                                                - dôvodovú správu 
vedúci právneho oddelenia                                   - snímku z kat. mapy    
                                                                              - LV                                                                                                                                                                                          
Ing.Mária Mozolová                                             - výpis z OR 
vedúca majetkového  
oddelenia 
 
JUDr. Anna Ďurinová  
právne oddelenie  
  

Bratislava, november 2009 



 
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 bytov  vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov  
 
v bytovom dome na Obchodnej ulici č. 7, súp.č. 544, k.ú. Staré Mesto, evidovanom v katastri 
nehnuteľností na LV č. 7384 na parcele č. 8408 a pozemok parc.č. 8408  evidovanom 
v katastri nehnuteľností na LV č. 7385,  zastavané plochy a nádvoria o výmere 1192 m2   

 
byt č. 10 o výmere 26,40 m2 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, 
spoločných zariadeniach domu a na pozemku vo veľkosti 161/10000 za cenu 10 998,70 EUR 
 
byt č. 11 o výmere 33,91 m2 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, 
spoločných zariadeniach domu a na pozemku vo veľkosti 201/10000 za cenu 14 093,07 EUR  
 
byt č. 12 o výmere 31,91 m2 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, 
spoločných zariadeniach domu a  na pozemku vo veľkosti 201/10000 za cenu 13 332,22 EUR 
 
byt č. 13 o výmere 34,08 m2 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, 
spoločných zariadeniach domu a na pozemku vo veľkosti 171/10000 za cenu 14 453,84 EUR 
 
byt č. 14 o výmere 47,29 m2 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, 
spoločných zariadeniach domu a  na pozemku vo veľkosti 283/10000 za cenu 21 480,01 EUR 
 
byt č. 15 o výmere 37,20 m2 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, 
spoločných zariadeniach domu a na pozemku vo veľkosti 207/10000 za cenu 15 897,84 EUR 
 
byt č. 16 o výmere 47,27 m2 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, 
spoločných zariadeniach domu a  na pozemku vo veľkosti 276/10000 za cenu 21 430,10 EUR 
 
do vlastníctva kupujúcemu obchodnej spoločnosti Betana, s.r.o., Prešovská 59, 821 02 
Bratislava,  IČO: 36 825 565 
 
s tým, že v prípade vyššej ceny určenej  primátorom hlavného mesta SR Bratislavy, budú byty 
predané 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. 
 



 
D  ô  v  o  d  o v á    s  p  r  á  v a 

 
     Predmetom predaja je 7  bytov v bytovom dome na Obchodnej ulici č. 7, súp.č. 544, k.ú. 
Staré Mesto, evidovanom v katastri nehnuteľností na LV č. 7384 na parcele č. 8408 
a pozemok parc.č. 8408  evidovanom v katastri nehnuteľností na LV č. 7385,  zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 1192 m2  , a to: 

 
byt č. 10 o výmere 26,40 m2 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, 
spoločných zariadeniach domu a na pozemku vo veľkosti 161/10000,    
byt č. 11 o výmere 33,91 m2 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, 
spoločných zariadeniach domu a na pozemku vo veľkosti 201/10000,    
byt č. 12 o výmere 31,91 m2 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, 
spoločných zariadeniach domu a  na pozemku vo veľkosti 201/10000,    
byt č. 13 o výmere 34,08 m2 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, 
spoločných zariadeniach domu a na pozemku vo veľkosti 171/10000,    
byt č. 14 o výmere 47,29 m2 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, 
spoločných zariadeniach domu a  na pozemku vo veľkosti 283/10000,    
byt č. 15 o výmere 37,20 m2 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, 
spoločných zariadeniach domu a na pozemku vo veľkosti 207/10000,    
byt č. 16 o výmere 47,27 m2 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, 
spoločných zariadeniach domu a  na pozemku vo veľkosti 276/10000.   
 
          Prevod vlastníctva bytov sa realizuje v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, (ďalej len „bytový zákon“) a 
všeobecne záväzného nariadenia hl.mesta SR Bratislavy č. 6/1995 v znení neskorších zmien. 
Prevod vlastníctva je taktiež v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s čl. 2  bod B. ods. 
3 Pravidiel nakladania s nehnuteľným majetkom. 
 
       Predmetné byty sú voľné, nie sú užívaniaschopné pre havarijný  stav časti bytového 
domu, v ktorej sa nachádzajú. Havarijný stav tejto časti domovej nehnuteľnosti ohrozuje aj 
majetok vlastníkov susedných nehnuteľností. Vlastníci susedných nehnuteľností ako aj 
vlastníci bytov nachádzajúcich sa v druhej časti bytového  domu na ulici Obchodná 7 už 
niekoľkokrát vyzývali mestskú časť na riešenie tejto havarijnej situácie. 
 
      Rozhodnutím starostu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto zo dňa 15.06.2009, bola 
na základe odporúčania spoločného zasadnutia finančnej komisie a komisie nakladania 
s majetkom vyhlásená verejná obchodná súťaž na predaj vyššie uvedených nehnuteľností. 
Jediným kritériom pre vyhodnotenie súťažných  návrhov bola ponúkaná kúpna cena – váha 
kritéria 100%. Súťažná komisia dňa 07.07.2009 vyhodnotila doručené ponuky. Svoju ponuku 
podanú v rámci verejnej obchodnej súťaže záväzne  potvrdila obchodná spoločnosť       
Betana, s.r.o., Prešovská 59, 821 02 Bratislava, ktorej sa byty navrhujú predať.  
 
 Komisia nakladania s majetkom a finančná komisia odporučili predaj predmetných 
bytov.  
 
     Voči spoločnosti Betana, s.r.o., Prešovská 59, 821 02 Bratislava, neeviduje mestská časť 
žiadnu pohľadávku.  

 
 
 



 
 

      Podľa znaleckého posudku Ing. Michala Dávideka č. 5/2009 z 01.10.2009  všeobecná 
hodnota bytov  je 102 783,14 EUR. 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. Spolu cena nebytových priestorov            
vrátane podielov na spoločných častiach a spoločných zriadeniach  domu a na pozemku  je 
111 685,78 EUR.   
  
                 Podľa  Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy výnos z predaja nehnuteľného 
majetku hlavného mesta pre mestskú časť vo výške 50 % bude činiť 55 842,89 EUR.                   
 
      Platnosť uznesenia bola obmedzená v zmysle čl. 1 ods. 3 Pravidiel nakladania 
s nehnuteľným majetkom. 
 

 


