
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

Bratislava,  september  2010 
 

 
  

 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady        dňa 07.09.2010 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa 14.09.2010 
 
 
 

N  Á  V  R  H  
na predaj pozemkov  pod garážami parcely registra  “C“ 

 číslo 7985/4, 7985/5, 7985/6, 7985/7, 7985/8, 7985/9, 7985/10, 7985/11, 7985/15, 7985/16, 
7985/17, 7985/18, 7985/19, 7985/20, 7985/21, 7985/22, 7985/24, 7985/30   

na Mýtnej ulici  
_____________________________________________ 

 
 
 
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 (časť) 
 

 



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  
 
V prípade vyššej ceny schválenej primátorom hlavného mesta SR Bratislavy, budú predané 
pozemky -  uvedené v bodoch číslo 1  až  18 za túto cenu.   

 
1. pozemku na ulici Mýtna,  parcely registra “C” číslo 7985/4 vedeného v katastri 

nehnuteľností na liste vlastníctva  číslo 10, k.ú. Staré Mesto, druh pozemku:   zastavané 
plochy a nádvoria, výmera 20 m2, do vlastníctva RNDr.  Jozefovi Pružincovi a PhDr. 
Márii Pružincovej, rodenej Šopoňovej, obaja  trvale bytom Tabakova 1, 811 07  
Bratislava za cenu   4 660,-   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 Mýtna,   parcely registra “C” číslo 7985/5 vedeného v katastri 
nehnuteľností na liste vlastníctva  číslo 10, k.ú. Staré Mesto, druh pozemku:   zastavané 
plochy a nádvoria, výmera 20 m2, do vlastníctva  RNDr. Zoltánovi Virsikovi, CSc. 
a Gabriele Virsikovej, rodenej Máchalovej, obaja bytom Nám. 1. mája  3,  

      811 06  Bratislava  za cenu  4 660,-  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.  
 

3.  pozemku na ulici Mýtna,   parcely registra “C” číslo 7985/6 vedeného v katastri   
     nehnuteľností na liste vlastníctva  číslo 10, k.ú. Staré Mesto, druh pozemku:   zastavané  
     plochy a nádvoria, výmera 21 m2, do vlastníctva  Ing. Miloslava  Karhánka  
     a Valentíne Karhánkovej, rodenej Nackinovej, obaja bytom Mýtna 40,  811 07   
     Bratislava   za cenu   4 893,-   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.  
 

4. pozemku na ulici Mýtna, parcely registra „C číslo 7985/7, vedeného v katastri  
nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 10, k.ú. Staré Mesto, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria, výmera 21 m2  do vlastníctva Ing. Martinovi Koritkovi, trvale 
bytom Mýtna 40, 811 07  Bratislava za cenu   4 893,-  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. 

 
 
 
 



 
 

5. pozemku na ulici Mýtna, parcely registra „C číslo 7985/8, vedeného v katastri  
nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 10, k.ú. Staré Mesto, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria, výmera 22 m2  do vlastníctva  PhDr. Ľubomírovi Hladíkovi,  
trvale bytom: Nad Komornickou  230/8,  161 00  Praha 6,  Česká republika za 
cenu  5 126,-   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. 

 
6. pozemku na ulici Mýtna, parcely registra „C číslo 7985/9, vedeného v katastri  

nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 10, k.ú. Staré Mesto, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria, výmera 21 m2  do vlastníctva  Ing. Igorovi Hladíkovi   trvale 
bytom: Drotárska cesta  7  811 02  Bratislava  za cenu   4 893,-  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. 

                    
7. pozemku na ulici Mýtna, parcely registra „C číslo 7985/10, vedeného v katastri  

nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 10, k.ú. Staré Mesto, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria, výmera 22 m2  do vlastníctva  Ing. Mariánovi Kubovi čovi a      
Mgr. Judite Kubovi čovej, rodenej Hrončekovej, obaja trvale bytom: Mýtna 38,  
811 07  Bratislava  za cenu   5 126,-  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. 
 

8. pozemku na ulici Mýtna, parcely registra „C číslo 7985/11, vedeného v katastri  
nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 10, k.ú. Staré Mesto, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria, výmera 20 m2  do vlastníctva  Ing. Kamilovi Marcinkovi,  trvale 
bytom: Mýtna 40,  811 07  Bratislava  za cenu   4 660,-  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. 
 

9. pozemku na ulici Mýtna, parcely registra „C číslo 7985/15, vedeného v katastri  
nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 10, k.ú. Staré Mesto, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria, výmera 21 m2  do vlastníctva  Ivete Baxovej, rodenej Baxovej,  
trvale bytom: Jána Stanislava  53,  841 05  Bratislava  za cenu  
4 893,-  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. 

 
10. pozemku na ulici Mýtna, parcely registra „C číslo 7985/16, vedeného v katastri  

nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 10, k.ú. Staré Mesto, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria, výmera 21 m2  do vlastníctva  Jozefa Plška, trvale  bytom: Mýtna 
38,  811 07  Bratislava  za cenu  4 893,-  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. 

 
 
 



 
 
 

11. pozemku na ulici Mýtna, parcely registra „C číslo 7985/17, vedeného v katastri  
nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 10, k.ú. Staré Mesto, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria, výmera 20 m2  do vlastníctva  Vincenta Rosinca  trvale bytom: 
Mýtna 38,  811 07  Bratislava  za cenu   4 660,-  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. 

 
12. pozemku na ulici Mýtna, parcely registra „C číslo 7985/18, vedeného v katastri  

nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 10, k.ú. Staré Mesto, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria, výmera 20 m2  do vlastníctva  Márii Mincovej, rodenej 
Kováčikovej, trvale bytom: Tabaková 9,  811 07  Bratislava  
za   cenu  4 660,-   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. 

 
13. pozemku na ulici Mýtna, parcely registra „C číslo 7985/19, vedeného v katastri  

nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 10, k.ú. Staré Mesto, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria, výmera 20 m2  do vlastníctva  Ing. Carmen Šukalovej, rodenej 
Bystranovej, trvale bytom: Bernolákova 2,  811 07  Bratislava  za 
cenu  4 660,-  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. 

 
14. pozemku na ulici Mýtna, parcely registra „C číslo 7985/20, vedeného v katastri  

nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 10, k.ú. Staré Mesto, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria, výmera 18 m2  do vlastníctva  Mareka Vymetáka, bytom 
Čipkárska 4 ,  821 09  Bratislava  za cenu  4 194,-  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. 

 
15. pozemku na ulici Mýtna, parcely registra „C číslo 7985/21, vedeného v katastri  

nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 10, k.ú. Staré Mesto, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria, výmera 19 m2  do vlastníctva  Silvie Adamcovej, rodenej 
Adamcovej, bytom Bradáčova 6,  851 02  Bratislava  za cenu   4 427,-  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. 

 
16. pozemku na ulici Mýtna, parcely registra „C číslo 7985/22, vedeného v katastri  

nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 10, k.ú. Staré Mesto, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria, výmera 20 m2  do vlastníctva  Oľgy Němcovej, rodenej 
Valčíkovej, trvale bytom: Mýtna 40,   811 07  Bratislava  za cenu                       
4 660,-  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. 
 
 



 
 

 
17. pozemku na ulici Mýtna, parcely registra „C číslo 7985/24, vedeného v katastri  

nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 10, k.ú. Staré Mesto, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria, výmera 19 m2  do vlastníctva  Ing. Františka Volfa,  trvale bytom: 
Mýtna 40,  811 07  Bratislava a Eulálie Volfovej, rodenej Senkovej, trvale bytom 
Tolstého 5   811 06  Bratislava  za cenu   4 427,-  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. 

 
18. pozemku na ulici Mýtna, parcely registra „C číslo 7985/30, vedeného v katastri  

nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 10, k.ú. Staré Mesto, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria, výmera 20 m2  do vlastníctva  Ing. Inny Zelníkovej, rodenej 
Gorškovovej, trvale bytom: Mýtna 40,  811 07  Bratislava   
za  cenu  4 660,-  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. až  18.  návrhu uznesenia: 
 
    Predmetom  predaja  sú nehnuteľnosti, pozemky  pod garážami nachádzajúce sa v Bratislave 
na ulici Mýtna,  k. ú. Staré Mesto, vedené na LV číslo 10:   
parcely registra “C” číslo 7985/4, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,  výmera 20 m2 ; 
parcely registra “C” číslo 7985/5, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 20 m2;  
parcely registra “C” číslo 7985/6, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 21 m2;  
parcely registra “C” číslo 7985/7, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 21 m2; 
parcely registra “C”  číslo 7985/8, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera  22 m2; 
parcely registra “C”  číslo 7985/9, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera  21 m2; 
parcely registra “C” číslo 7985/10, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 22 m2; 
parcely registra “C” číslo 7985/11, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 20 m2; 
parcely registra “C” číslo 7985/15, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 21 m2; 
parcely registra “C” číslo 7985/16, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 21 m2; 
parcely registra “C” číslo 7985/17, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 20 m2; 
parcely registra “C” číslo 7985/18, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 20 m2; 
parcely registra “C” číslo 7985/19, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 20 m2; 
parcely registra “C” číslo 7985/20, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 18 m2; 
parcely registra “C” číslo 7985/21, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 19 m2; 
parcely registra “C” číslo 7985/22, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 20 m2; 
parcely registra “C” číslo 7985/24, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 19 m2; 
parcely registra “C” číslo 7985/30, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 20 m2; 
 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
      
     Na pozemku parcely  registra “C”  číslo 7985/4 je postavená  garáž,  súpisné číslo  I. 600,  
ktorej vlastníkom je RNDr. Jozef Pružinec s manželkou,  PhDr. Máriou  Pružincovou,  ktorí sú 
žiadateľmi  o kúpu pozemku.   
 
      Na pozemku  parcely registra “C”  číslo 7985/5 je postavená  garáž , súpisné číslo               
I.  2725,  ktorej vlastníkom   je  RNDr. Zoltán Virsík, CSc. s manželkou  Gabrielou 
Virsikovou,  ktorí sú žiadateľmi o kúpu pozemku.  
  
    Na pozemku  parcely registra “C”  číslo 7985/6 je postavená  garáž ,  súpisné číslo I. 5731,  
ktorej vlastníkom   je  Ing. Miloslav  Karhánek a Valentína Karhánková,  ktorí sú žiadateľmi 
o kúpu pozemku.  
    
  Na pozemku  parcely registra “C”  číslo 7985/7 je postavená  garáž , súpisné číslo   I.  5499,  
ktorej vlastníkom   je  Ing. Martin Koritko,  ktorý je žiadateľom o kúpu pozemku.  
    
 
 
 



 
 
 
   
  Na pozemku  parcely registra “C”  číslo 7985/8 je postavená  garáž , súpisné číslo  I.  5277,  
ktorej vlastníkom   je  PhDr. Ľubomír Hladík,  trvale bytom: Nad Komornickou  230/8,  161 00  
Praha 6,  Česká republika, ktorý  je žiadateľom o kúpu pozemku.      
       
     Na pozemku  parcely registra “C”  číslo 7985/9 je postavená  garáž , súpisné číslo  I.  5464,  
ktorej vlastníkom je   Ing. Igor  Hladík   trvale bytom: Drotárska cesta  7, ktorý je žiadateľom 
o kúpu pozemku.  
      
     Na pozemku  parcely registra “C”  číslo 7985/10 je postavená  garáž , súpisné číslo              
I.  5245,   ktorej vlastníkom  je  Ing. Marián Kubovič  a manželka Judita Kubovičová,  ktorí sú 
žiadateľmi o kúpu pozemku.  
 
     Na pozemku  parcely registra “C”  číslo 7985/11 je postavená  garáž ,  súpisné číslo             
I. 5848,  ktorej vlastníkom   je  Ing. Kamil  Marcinka,  ktorý je žiadateľom o kúpu pozemku.   
 
     Na pozemku  parcely registra “C”  číslo 7985/15 je postavená  garáž , súpisné číslo              
I.  5436,   ktorej vlastníkom  je  Iveta Baxová,   ktorá  je žiadateľkou o kúpu pozemku.  
 
     Na pozemku  parcely registra “C”  číslo 7985/16 je postavená  garáž , súpisné číslo              
I.  5350,   ktorej vlastníkom  je  Jozef  Plšek, ktorý je žiadateľom o kúpu pozemku.  
 
     Na pozemku  parcely registra “C”  číslo 7985/17 je postavená  garáž , súpisné číslo              
I.  5424,   ktorej vlastníkom  je  Vincent Rosinec, ktorý je žiadateľom o kúpu pozemku.  
 
     Na pozemku  parcely registra “C”  číslo 7985/18 je postavená  garáž , súpisné číslo              
I.  5812,   ktorej vlastníčkou je Mária Mincová, ktorá je žiadateľkou  o kúpu pozemku.  
 
     Na pozemku  parcely registra “C”  číslo 7985/19 je postavená  garáž ,  súpisné číslo 
I. 5792,  ktorej vlastníčkou   je  Ing. Carmen Šukalová,  ktorá je žiadateľkou  o kúpu pozemku.  
 
     Na pozemku  parcely registra “C”  číslo 7985/20  je postavená  garáž , súpisné číslo              
I.  5497,   ktorej vlastníkom  je  Marek Vymeták,  ktorý je žiadateľom o kúpu pozemku.  
 
    Na pozemku  parcely registra “C”  číslo 7985/21  je postavená  garáž , súpisné číslo              
I.  5451,   ktorej vlastníčkou  je  Silvia Adamcová,  ktorá je žiadateľkou o kúpu pozemku.  
 
     Na pozemku  parcely registra “C”  číslo 7985/22  je postavená  garáž , súpisné číslo              
I.  5924,   ktorej vlastníčkou  je  Oľga Němcová,  ktorá je žiadateľkou o kúpu pozemku.  
 
      Na pozemku  parcely registra “C”  číslo 7985/24  je postavená  garáž , súpisné číslo              
I.  5450,   ktorej vlastníkom je Ing. František Volf s manželkou Euláliou Volfovou, ktorí sú 
žiadateľmi o kúpu pozemku.  
 
 
 



 
 
 
 
   
  
  Na pozemku  parcely registra “C”  číslo 7985/30  je postavená  garáž , súpisné číslo               I.  
5616,   ktorej vlastníčkou  je  Ing. Inna Zelníková,  ktorá je žiadateľkou 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  39/2010  zo dňa 01.07.2010  je: 
parcela registra „C“ číslo   7985/4  4 436,60    EUR     
parcela registra „C“ číslo   7985/5      4 436,60    EUR 
parcela registra „C“ číslo   7985/6      4 658,43    EUR 
parcela registra „C“ číslo   7985/7      4 658,43    EUR 
parcela registra „C“ číslo   7985/8      4 880,26    EUR  
parcela registra „C“ číslo   7985/9      4 658,43    EUR    
parcela registra „C“ číslo   7985/10    4 880,26    EUR   
parcela registra „C“ číslo   7985/11    4 436,60    EUR  
parcela registra „C“ číslo   7985/15    4 658,43    EUR   
parcela registra „C“ číslo   7985/16    4 658,43    EUR   
parcela registra „C“ číslo   7985/17    4 436,60    EUR 
parcela registra „C“ číslo   7985/18    4 436,60    EUR 
parcela registra „C“ číslo   7985/19    4 436,60    EUR 
parcela registra „C“ číslo   7985/20    3 992,94    EUR 
parcela registra „C“ číslo   7985/21    4 214,77    EUR 
parcela registra „C“ číslo   7985/22    4 436,60    EUR  
parcela registra „C“ číslo   7985/24    4 214,77    EUR  
parcela registra „C“ číslo   7985/30    4 436,60    EUR  
 
 
 
Navrhujeme,  aby bol: 
 
- pozemok parcely  registra “C” číslo 7985/4, výmera 20 m2 predaný do vlastníctva  
  RNDr. Jozefa  Pružinca s manželkou,   obaja trvale bytom: Tabakova 1,  811 07  Bratislava 
  za  cenu   4 660 ,- EUR  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
- pozemok parcely registra “C” číslo 7985/5,  výmera 20 m2 predaný do vlastníctva RNDr.  
   Zoltána Virsika, CSc. s manželkou, obaja  trvale bytom Nám. 1. mája 3,  811 06 Bratislava 
   za cenu  4 660,-  EUR 
 
- pozemok parcely registra “C” číslo 7985/6,  výmera 21 m2 predaný do vlastníctva 
   Ing. Miloslava Karhánka   s manželkou, obaja  trvale  bytom Mýtna 40,  
   811 07 Bratislava   za cenu   4 893,-  EUR 
 
- pozemok parcely registra “C” číslo 7985/7,  výmera 21 m2 predaný do vlastníctva 
   Ing. Martina Koritku,  trvale bytom Mýtna 40,  811 07  Bratislava  za cenu  4 893,-  EUR 
 
- pozemok parcely registra “C” číslo 7985/8,  výmera 22 m2 predaný do vlastníctva 
   PhDr. Ľubomíra Hladíka, trvale bytom: Nad Komornickou 230/8    161 00  Praha 6,  
   Česká republika  za cenu  5 126,-  EUR 
 
- pozemok parcely registra “C” číslo 7985/9,  výmera 21 m2 predaný do vlastníctva 
   Ing. Igora Hladíka, trvale bytom : Drotárska cesta 7,  811 02  Bratislava za cenu   
   4 893,-  EUR 
 
- pozemok parcely registra “C” číslo 7985/10,  výmera 22 m2 predaný do vlastníctva 
   Ing. Mariána  Kuboviča  s manželkou,  obaja trvale bytom :  Mýtna 38,  811 07  Bratislava   
   za cenu   5 126,-   EUR            
 
- pozemok parcely registra “C” číslo 7985/11,  výmera 20 m2 predaný do vlastníctva 
   Ing. Kamila Marcinku,   trvale bytom :  Mýtna  40,  811 07  Bratislava  za cenu    
   4 660,-   EUR            
 
- pozemok parcely registra “C” číslo 7985/15,  výmera 21 m2 predaný do vlastníctva 
   Ivety Baxovej, trvale  bytom :  Jána Stanislava  53,  841 05  Bratislava za cenu 
  4 893,-   EUR   
 
- pozemok parcely registra “C” číslo 7985/16,  výmera 21 m2 predaný do vlastníctva 
   Jozefa Plška, trvale  bytom: Mýtna 38,  811 07  Bratislava za cenu   4 893,-  EUR   
 
- pozemok parcely registra “C” číslo 7985/17,  výmera 20 m2 predaný do vlastníctva 
   Vincenta Rosineca, trvale bytom: Mýtna 38,  811 07  Bratislava za cenu  4 660,-  EUR   
 
- pozemok parcely registra “C” číslo 7985/18,  výmera 20 m2 predaný do vlastníctva 
   Márii Mincovej, trvale bytom: Tabakova 9,   811 07  Bratislava za cenu  4 660,-   EUR   
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
- pozemok parcely registra “C” číslo 7985/19,  výmera 20 m2 predaný do vlastníctva 
   Ing. Carmen Šukalovej,  trvale bytom: Bernolákova 2,   811 07  Bratislava 
   za cenu  4 660,-  EUR   
 
- pozemok parcely registra “C” číslo 7985/20,  výmera 18 m2 predaný do vlastníctva 
   Mareka Vymetáka,  trvale bytom:  Čipkárska 4,   821 07 Bratislava za cenu 
   4 194,-  EUR   
 
- pozemok parcely registra “C” číslo 7985/21,  výmera 19 m2 predaný do vlastníctva 
   Silvie Adamcovej,  trvale bytom: Bradáčova 6,  851 02  Bratislava za cenu  
   4 427,-   EUR   
 
- pozemok parcely registra “C” číslo 7985/22,  výmera 20 m2 predaný do vlastníctva 
   Oľgy Němcovej,   trvale bytom: Mýtna  40,  811 07  Bratislava za cenu  4 660,-  EUR   
 
- pozemok parcely registra “C” číslo 7985/24,  výmera 19 m2 predaný do vlastníctva 
   Ing. Františka Volfa, trvale bytom: Mýtna 40,  811 07  Bratislava a manželky Eulálie    
   Volfovej,    trvale bytom Tolstého 5,   811 06  Bratislava  za cenu  4 427,-  EUR   
 
- pozemok parcely registra “C” číslo 7985/30,  výmera 20 m2 predaný do vlastníctva 
  Ing. Inne Zelníkovej,   trvale bytom: Mýtna  40,  811 07  Bratislava za cenu  
  4 660,-  EUR   
 
     V prípade vyššej ceny schválenej  primátorom hlavného mesta SR Bratislavy, budú tieto 
pozemky predané za túto cenu. 
 
Platnosť uznesenia bola obmedzená v zmysle čl. 1 ods. 3 Pravidiel nakladania s nehnuteľným 
majetkom.  
 
      
 
 


