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Bratislava,  jún 2010 
 

 
  

 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady        dňa 01.06.2010 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa 08.06.2010 
 
 
 
 

N  Á  V  R  H  
na predaj pozemkov  pod garážami parcely registra  “C“ číslo 8486/2 a  8486/3 

na  ulici  Hollého 
______________________________________________________________ 

 
 
 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

MUDr. Peter Tatár, CSc.  
zástupca starostu 
mestskej časti  

 Miestna rada mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto prerokovať 
predložený návrh   
 

Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

MUDr. Peter Tatár, CSc.  
zástupca starostu 
mestskej časti       

 - v materiáli 

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Ing. Mária Mozolová 
vedúca  majetkového 
oddelenia  
 
Ing. Andrej Ferko 
majetkové oddelenie 
 
Margita Kunová 
majetkové oddelenie  

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu  
- kópiu katastrálnej mapy 
- znalecký posudok 
 



 
 
 
 
 
 
    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  
 
v súlade s ustanovením § 9a  ods. 8  písm. b) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení  
neskorších predpisov predaj nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto nachádzajúcich sa v Bratislave, k.ú. Staré Mesto  
 

1. pozemku na ulici Hollého,  parcely registra “C” číslo 8486/2 vedeného v katastri 
nehnuteľností na liste vlastníctva  číslo 10, k.ú. Staré Mesto, druh pozemku:   zastavané 
plochy a nádvoria, výmera 19 m2, do vlastníctva Beaty Jurášovej, trvale bytom 
Jégého 19,    821 08  Bratislava    za cenu     5 700,- 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. 
 
 

2. pozemku na ulici Hollého,  parcely registra “C” číslo 8486/3  vedeného v katastri 
nehnuteľností na liste vlastníctva  číslo 10, k.ú. Staré Mesto, druh pozemku:   zastavané 
plochy a nádvoria, výmera 19 m2, do vlastníctva  Hydropol – Rudolf Polák, spol. 
s r.o.    IČO: 35 735 279,  sídlo: Rajská 1,  811 08  Bratislava  za cenu              
6 308,-  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  
 
 
K bodu  číslo  1. a 2. návrhu uznesenia: 
 
    Predmetom  predaja  sú nehnuteľnosti, pozemky  pod garážami nachádzajúce sa v Bratislave 
na ulici Hollého,  k. ú. Staré Mesto, vedené na LV číslo 10:  parcely registra “C” číslo 8486/2, 
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,  výmera 19 m2 a parcely  registra “C” číslo  
8486/3, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 19 m2, vo vlastníctve hlavného 
mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
 
     Na pozemku  parcely registra “C”  číslo 8486/2 je postavená  garáž , súpisné číslo                
I. 100919,  ktorej vlastníčkou  je  Beata Jurášová, bytom Jégého 19,  821 08  Bratislava,  ktorá  
je žiadateľkou  o kúpu pozemku.  
 
     Na pozemku parcely  registra “C”  číslo 8486/3 je postavená  garáž,  súpisné číslo  I. 920,  
ktorej vlastníkom je spoločnosť Hydropol – Rudolf Polák, spol. s r.o., IČO:  35 735 279, sídlo: 
Rajská 1, 811 08  Bratislava ,  ktorá je žiadateľom  o kúpu pozemku.       
 
Kupujúci požiadali o kúpu pozemkov pod garážami za účelom zjednotenia vlastníctva 
pozemkov s vlastníctvom stavieb.  
 
     Finančná komisia a  komisia nakladania s majetkom odporučili predaj predmetných  
pozemkov  v súlade s ustanovením § 9a ods. 8  písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 5 písm B ods. 3  Pravidiel nakladania 
s nehnuteľným majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s nehnuteľným majetkom 
zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.  
 
     Voči kupujúcim neeviduje mestská časť žiadne pohľadávky.  
 
     Všeobecná hodnota predávaných  pozemkov  určená znaleckým posudkom Ing. Rudolfa 
Hromádku, číslo 28/2010 zo dňa 17.05.2010 je: 
 
- za pozemok  parcely registra “C” číslo 8486/2  je cena   5 479,03  EUR, čo predstavuje    
   288,37  EUR za m2 

- za pozemok parcely registra “C”  číslo 8486/3  je cena   5479,03  EUR,  čo predstavuje     
   288,37   EUR za m2  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Komisia nakladania s majetkom a finančná komisia  odporučili predať pozemky pod garážami:  
 
- pozemok registra ”C“ číslo 8486/2 na Hollého ulici  za cenu   300 ,- EUR/m2 

- pozemok registra „C“ číslo 8486/3  na Hollého ulici za cenu   332,-  EUR/m2 

k  čomu nemá predkladateľ výhrady.  
    
 
Navrhujeme,  aby bol: 
 
- pozemok parcely  registra “C” číslo  8486/2, výmera 19 m2 predaný do vlastníctva  
  Beaty Jurášovej, bytom  Jégého 19,   821 08  Bratislava za cenu   5 700,- EUR 
                           
 
- pozemok parcely registra “C” číslo 8486/3,  výmera 19 m2 predaný do vlastníctva spoločnosti  
  Hydropol – Rudolf Polák, spol. s r.o., IČO:  35 735  279,  sídlo  Rajská 1,   811 08  Bratislava   
  za cenu    6 308,- EUR 
 
  
     Platnosť uznesenia bola obmedzená v zmysle čl. 1 ods. 3 Pravidiel nakladania 
s nehnuteľným majetkom.  
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


