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Materiál  
na zasadnutie miestnej rady                                                                   dňa  1. júna 2010 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva                                              dňa  8. júna 2010 
 
 
 

N  Á  V  R  H 
na zmenu uznesenia č. 62/2009 

 
 
 
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                                   - znalecký posudok (časť) 
                                                                              - uznesenie č. 62/2009 
 
JUDr. Marek Jánošík                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
právne oddelenie  
 
 
 
  
 

Bratislava, jún 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. 62/2009 
zo dňa 23. júna 2009 takto: 
 
časť C uznesenia č. 62/2009 znie: 
 
„C.  s c h v a ľ u j e 
 
  1. v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, za podmienky uzatvorenia dohody o 
urovnaní  medzi mestskou časťou  Bratislava-Staré Mesto a Maticou slovenskou,  podľa 
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov,  prevod vlastníctva:  

 
      nebytových priestorov č. 20 a č. 22, vchod Dunajská 18,  
      nebytového priestoru č. 20, vchod Grösslingová 23, 
 
      nachádzajúcich sa v bytovom dome, stavba  súp. č. 2310, na ulici Dunajská 18, 

Grösslingová 23 v Bratislave  a príslušného spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach bytového domu a  na pozemku pod bytovým domom 
parc. č. 8862, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria  o výmere 1198 m2, ktoré sú vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
a sú zapísané na liste vlastníctva č. 4720 Správy katastra pre hl. mesto SR Bratislavu   

 
      za kúpnu cenu 517.541,82 EUR  
 
      kupujúcemu: Matica slovenská, Nám. J. C. Hronského 1, 036 52 Martin, IČO: 00179027,  
  
2.   započítanie kúpnej ceny nebytových priestorov v sume 517.541,82 EUR  s pohľadávkou 

Matice slovenskej na náhradu nákladov vložených vo forme investície do  bytového 
domu, stavba  súp. č. 2310,  na ulici Dunajská 18, Grösslingová 23 v Bratislave v sume            
414 923,99 EUR, 
 

3.  kúpna   cena  po  započítaní   bude   zaplatená  jednorazovo  do 30  dní od uzavretia kúpnej   
     zmluvy. 
 
     Toto uznesenie stratí platnosť 31. decembra 2010;“. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

D ô v o d o v á    s p r á v a 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „miestne 
zastupiteľstvo“) na svojom zasadnutí dňa 23. júna 2009 schválilo uznesenie č. 62/2009 (ďalej 
len „uznesenie“). Predmetom uznesenia v časti C je schválenie,  za podmienky uzatvorenia 
dohody o  urovnaní  medzi mestskou časťou  Bratislava-Staré Mesto a Maticou slovenskou,  
prevodu vlastníctva nebytových priestorov č. 20 a č. 22, vchod Dunajská 18 a nebytového 
priestoru č. 20, vchod Grösslingová 23, nachádzajúcich sa v bytovom dome, stavba             
súp. č. 2310, na ulici Dunajská 18, Grösslingová 23 v Bratislave  a príslušného 
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu 
a  na pozemku pod bytovým domom parc. č. 8862, druh pozemku: zastavané plochy a 
nádvoria  o výmere 1198 m2, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 4720 Správy katastra pre 
hl. mesto SR Bratislavu, kupujúcemu - Matica slovenská, Nám. J. C. Hronského 1,              
036 52 Martin,   IČO: 00179027,  za cenu 449.687,98 EUR, so započítaním kúpnej ceny 
nebytových priestorov s pohľadávkou Matice slovenskej na náhradu nákladov vložených vo 
forme investície do  bytového domu, stavba  súp. č. 2310,  na ulici Dunajská 18,   
Grösslingová 23 v Bratislave v sume 414.923,99 EUR.   

 
Vzhľadom na novú legislatívnu úpravu (nadobudnutie účinnosti zákona                       

č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb.     
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)           
a vypracovanie aktuálneho znaleckého posudku, stanovujúceho všeobecnú hodnotu 
nebytových priestorov (znalecký posudok č. 42/2010 zo 17.5.2010, spracovateľ: Ing. Igor 
Kropáč), predkladateľ navrhuje formou zmeny uznesenia v časti C zohľadniť tieto 
skutočnosti.  
 

V uznesení sa časť C nahrádza novým znením, podľa ktorého miestne zastupiteľstvo 
realizuje svoju kompetenciu, ustanovenú v § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov, podľa ktorého ustanovenia §9a ods. 1 až 7 zákona 
č. 138/1991 Zb.  sa nepoužijú pri prevode majetku obce, v prípadoch hodných osobitného 
zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou prítomných 
poslancov. 
 

Celková kúpna cena (517.541,82 EUR) pozostáva z ceny nebytových priestorov, 
určenej podľa znaleckého posudku (509.119,30 EUR) a z ceny spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku pod bytovým domom, určenej podľa zákona č. 182/1993 Z.z. (8.422,52 EUR).  

 
Vzhľadom na časové obmedzenie doby platnosti uznesenia (1 rok odo dňa jeho 

prijatia) predkladateľ navrhuje predĺžiť dobu jeho platnosti  do 31. decembra 2010. 
 
 


