
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 
 
                                 
 
 
 
 
 
Materiál  
na zasadnutie miestneho zastupiteľstva                                              dňa  11. marca 2010 
 
 
 

N  Á  V  R  H 
na zmenu uznesenia č. 98/2009 zo dňa 3.11.2009, ktorým bol schválený 

predaj bytov v bytovom dome na ulici Obchodná 7, súp.č. 544  
a podielu 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                                   - uzn.č. 98/2009    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Ing.Mária Mozolová                                              
vedúca majetkového  
oddelenia 
 
JUDr. Anna Ďurinová  
právne oddelenie  
  

Bratislava, marec 2010 
 



 
 

N  á  v  r  h    u  z  n  e  s  e  n  i  a 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 
s c h v a ľ u  j e  
 
zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 98/2009 
zo dňa 3.novembra 2009 v časti A takto: 
 
A. s c h v a ľ u j e 
 
predaj bytov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto:  
 
byt č. 10 o výmere 26,40 m2 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, 
spoločných zariadeniach domu a na pozemku parc.č. 8408 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 parc.č. 8408 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 parc.č. 8408 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 parc.č. 8408 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 parc.č. 8408 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 parc.č. 8408 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 parc.č. 8408 vo veľkosti 276/10000  
 
v bytovom dome na Obchodnej ulici č. 7, súp.č. 544, k.ú. Staré Mesto, evidovanom v katastri 
nehnuteľností na LV č. 7384, ktorý je postavený na pozemku parc.č. 8408  evidovanom 
v katastri nehnuteľností na LV č. 7385, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 
1192 m2   

 
do vlastníctva kupujúcemu obchodnej spoločnosti Betana, s.r.o., Prešovská 59,                  
821 02 Bratislava, IČO: 36 825 565, za cenu 113 000,00 EUR s tým, že v prípade vyššej 
ceny určenej  primátorom hlavného mesta SR Bratislavy, bude predaný za túto cenu. 
 
Ostatné časti uznesenia zostávajú  bezo zmeny. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

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

 
     Uznesením č. 98/2009 zo dňa 3. novembra 2009 schválilo Miestne zastupiteľstvo mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto prevod 7 bytov  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. 
 
     Kupujúcim sa stala obchodná spoločnosť Betana, s.r.o., Prešovská 59, 821 02 Bratislava, 
IČO: 36 825 565 na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže. 
  
     Dôvodom zmeny uznesenia je administratívna chyba v pôvodnom návrhu uznesenia, 
pričom bola navrhnutá na schválenie cena podľa znaleckého posudku, ktorá je nižšia, než 
ponúkal záujemca a víťaz  obchodnej verejnej súťaže.  
 
 

 
 
 
 
 

 


