
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 
 
                                 
 
 
 
 
 
Materiál  
na zasadnutie miestnej rady                                                               dňa  07. septembra 2010 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva                                          dňa  14. septembra 2010 
 
 
 

N  Á  V  R  H 
na predaj nehnuteľností na ulici Špitálska 29  

 
 
 
 
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    
                                                                              - výpis z OR                                                                                                                                                                                                                                   
Ing. Mária Mozolová                                            - znalecký posudok (časť) 
vedúca majetkového oddelenia 
 
JUDr. Ana Ďurinová 
právne oddelenie 
 
 

Bratislava, september 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  
 
v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 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:  

 
• stavby súp. č.2193 – druh stavby : iná budova, postavená na pozemku parc. č. 8514/2 
• pozemku parc. č. 8514/2 o výmere 659 m2, druh pozemku : zastavané plochy 

a nádvoria, 
 
 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 hl. mesto SR Bratislavu, do 
vlastníctva kupujúceho – obchodnej spoločnosti MERLIN SK s.r.o., Klincová 8,                  
821 08 Bratislava,  IČO: 35 884 851, za cenu  542 001,00 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, postavená na pozemku parc. č. 8514/2,  pozemok pod stavbou parc. č. 8514/2 
o výmere 659 m2, druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria, 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 hl. mesto SR Bratislavu. 
 
     V súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov bola rozhodnutím starostu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto zo dňa 
09.07.2010 na základe odporúčania spoločného zasadnutia finančnej komisie a komisie 
nakladania s majetkom vyhlásená obchodná verejná súťaž na predaj pozemku parc.č.8514/2 
so stavbou súp.č. 2193. Kritériá hodnotenia návrhov boli stanovené 100 % ponúkaná kúpna 
cena. Súťažná komisia dňa 17.08.2010 vyhodnotila doručené ponuky. Víťazným návrhom sa 
stal návrh spoločnosti MERLIN SK s.r.o., Klincová 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 884 851 
s ponúkanou cenou 542 001,00 EUR.  
 
      Podľa znaleckého posudku Ing. Michala Dávideka č. 6/2010 z 14.07.2010 je 
všeobecná hodnota stavby s prísl.  101 078,44 EUR, všeobecná hodnota pozemku parc.          
č. 8514/2 je 440 429,47 EUR (668,33 EUR/m2), spolu 541 507,91 EUR. 
 
     Nehnuteľnosť sa nachádza v zlom technickom stave a bude vyžadovať rozsiahlu 
rekonštrukciu. 
 
     Obchodná spoločnosť MERLIN SK s.r.o. splnila v náhradnom termíne osobitnú 
podmienku stanovenú  vo vyhlásení obchodnej verejnej súťaže:  predloženie písomnej dohody 
alebo písomného súhlasného stanoviska nájomcov bytov s predajom nehnuteľnosti.  
 
     Voči spoločnosti MERLIN SK s.r.o., Klincová 8, 821 08 Bratislava, neeviduje mestská 
časť žiadnu pohľadávku.  

 
       Platnosť uznesenia bola obmedzená v zmysle čl. 1 ods. 3 Pravidiel nakladania 
s nehnuteľným majetkom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


