
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

 
 
 
 
 
Materiál  
na zasadnutie miestnej rady                                                             dňa  01. decembra 2009 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva                                        dňa  08. decembra 2009 
 
 
 
 

N  Á  V R  H 
na predaj nehnuteľností na ulici  Špitálska 29,  
 stavby súp. č. 2193 a pozemku parc. č. 8514/2 

 
 
 
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 katastrálnej mapy    
                               - výpis z OR 
  
JUDr. Anna Ďurinová 
právne oddelenie  
  
                                                                                

Bratislava, december 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  
                                                                                        

predaj nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto  
 
stavby súp.č. 2193, druh stavby - iná budova na pozemku parc. č. 8514/2 
pozemku parc. č. 8514/2, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 659 m2, 
 
ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Staré Mesto na ulici Špitálska 29 v Bratislave 
a sú zapísané na liste vlastníctva č. 10 Správy katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu,      
 
do vlastníctva obchodnej spoločnosti ELIDAM s.r.o., Hrobákova 26, 851 02 Bratislava,                    
IČO: 36 768 286 za cenu 540.000,00 EUR.              
 
 
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 chýb vzniknutých 
pri prepisovaní a výpočtoch. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

Predmetom predaja sú nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a  to stavba súp. č. 2193, druh stavby -            
iná budova označená súpisným číslom na pozemku parc. č. 8514/2 a pozemok parc. č. 8514/2, 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 659 m2, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území 
Staré Mesto na ulici Špitálska 29 v Bratislave a sú zapísané na liste vlastníctva č. 10 Správy 
katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu. 
 
 Stavba bola postavená okolo roku 1886, v súčasnosti je jej vek 123 rokov, jej celková 
životnosť sa vzhľadom na jej technický stav predpokladá 160 rokov. Nachádza sa v  uličnej 
mestskej zástavbe obytných, polyfunkčných, administratívnych domov a  objektov 
občianskeho vybavenia v centrálnej časti hlavného mesta SR Bratislavy. Objekt má v prednej 
časti a v ľavom krídle dve nadzemné podlažia, pravé krídlo má len jedno podlažie. Dispozíciu 
prvého nadzemného podlažia tvorí z pravej strany priestor pizzerie, v zadnej časti je z dvora 
prístupná  prevádzková časť - kuchyňa, kancelária a sklady. V strednej časti objektu je 
podbránie so vstupom do pivničných priestorov  a  schodmi na druhé nadzemné podlažie 
s dvomi trojizbovými bytmi, nad ktorými  je povala. Na ľavej strane je z ulice prístupný 
obchodný priestor, v  podbrání je sklad a priestor čalúnnickej dielne. Objekt vyžaduje 
okamžitú rekonštrukciu alebo asanáciu.   
 
 Na základe výsledkov určených súťažnou komisiou dňa 07.07.2009 v rámci verejnej 
obchodnej súťaže vyhlásenej rozhodnutím starostu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
dňa 27. mája 2009, sa navrhuje predať vyššie uvedené nehnuteľnosti do vlastníctva obchodnej  
spoločnosti ELIDAM s.r.o., Hrobákova 26, 851 02 Bratislava, IČO: 36 768 286, ktorá v rámci 
verejnej obchodnej súťaže ponúkla kúpnu  cenu  za stavbu a pozemok  540.000,00 EUR.  

 
Voči spoločnosti ELIDAM s.r.o., Hrobákova 26, Bratislava, neeviduje mestská časť 

žiadnu pohľadávku.  
 

      Podľa znaleckého posudku Ing. Michala Dávideka č. 1/2009 vypracovaného dňa 
20.01.2009      všeobecná  hodnota  stavby súp.č.  2193  je 96 737,07 EUR,  vonkajších  úprav  
566,88 EUR a pozemku parc.č. 8514/2 je 440.429,47 EUR ( 668,33 EUR/m2 ),  spolu je 
všeobecná hodnota nehnuteľností  po zaokrúhlení je 538.000,00 EUR.  
 
      Platnosť uznesenia bola obmedzená v zmysle čl. 1 ods. 3 Pravidiel nakladania 
s nehnuteľným majetkom. 
 

 
 


