
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 
 
 
 
 
 
 
 
Materiál  
na zasadnutie miestnej rady                                                                   dňa  13. apríla 2010 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva                                              dňa  20. apríla 2010 
 
 

N  Á  V R  H 
zámeru na predaj nehnuteľností na ulici Grösslingová  

stavba súp. č. 6195 a pozemok parc. č. 8988/7 priamym predajom 
 
 
 
 
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    

- znalecký posudok (časť)                                                                                                                                                                                                                                                                    
Ing. Mária Mozolová 
vedúca majetkového oddelenia  
 
JUDr. Anna Ďurinová                                             
právne oddelenie                                                    
                                                                               
                                                                                                                                                         

Bratislava, apríl 2010 



 
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  
                                                                                        
zámer predaja nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcich sa na Grösslingovej ulici v Bratislave,  k.ú. Staré 
Mesto, zapísaných v katastri nehnuteľností na LV č. 10, a to: 
 
• pozemok parc.č. 8988/7 vo výmere 24 m2, druh pozemku: zastavané plochy a  

nádvoria  
• stavba - garáž na pozemku parc. č. 8988/7, súpisné číslo 6195 

 
priamym predajom v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí         
v znení neskorších predpisov v nadväznosti na čl. 7 Pravidiel nakladania s nehnuteľným 
majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s nehnuteľným majetkom zvereným do 
správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto nájomcovi – Silvia Poláková, Jakubovo 
námestie č. 9, 811 09  Bratislava,  za cenu minimálne podľa znaleckého posudku vo výške 
6.435,34 EUR. 
 
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 
 
Na základe odporučenia komisie nakladania s majetkom a finančnej komisie hodlá mestská 
časť Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“) predať  nehnuteľnosti vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti,  nachádzajúce sa na Grösslingovej 
ulici v Bratislave,  k.ú. Staré Mesto, zapísaných v katastri nehnuteľností na LV č. 10, a to: 
 
• pozemok parc.č. 8988/7 vo výmere 24 m2, druh pozemku: zastavané plochy a  

nádvoria  
• stavba - garáž na pozemku parc. č. 8988/7, súpisné číslo 6195 

 
priamym predajom nájomcovi – Silvia Poláková, Jakubovo námestie č. 9, 811 09  Bratislava,  
za cenu minimálne podľa znaleckého posudku vo výške 6.435,34 EUR. 
 

Podľa § 9a ods. 1  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon“) ak tento zákon neustanovuje inak, prevody vlastníctva majetku 
obce sa musia vykonať 
 
a) na základe obchodnej verejnej súťaže,  
  
b) dobrovoľnou dražbou  alebo 
  
c) priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej 
podľa osobitného predpisu.  
 

Podľa § 9a ods. 5  zákona obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym 
predajom, ak všeobecná hodnota majetku stanovená podľa osobitného predpisu presiahne     
40 000 eur. Nehnuteľnosť musí byť jednoznačne identifikovaná tak, aby nebola zameniteľná s 
inou nehnuteľnosťou. Stanovenie všeobecnej hodnoty majetku obce  pri priamom predaji 
nesmie byť v deň schválenia prevodu obecným zastupiteľstvom staršie ako šesť mesiacov. 
  

Platnosť uznesenia je obmedzená v zmysle čl. 1 ods. 3 Pravidiel nakladania 
s nehnuteľným majetkom mestskej časti a s nehnuteľným majetkom zvereným do správy 
mestskej časti na jeden rok odo dňa jeho prijatia. 
 
 
                                                                                        
 
 


