
  MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 
 
 
 
 
Materiál  
na zasadnutie miestnej rady                                                                  dňa 26. októbra 2010 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva                                             dňa 02. novembra 2010 
 
 
 

Návrh 
na zmenu uznesenia č. 157/2003 v znení uznesenia č. 14/2004 

 
 
 
 
Predkladateľ:                                                     Návrh uznesenia miestnej rady 
 
                                                                             Miestna rada mestskej časti 
Ing. arch. Andrej Petrek                                       Bratislava-Staré Mesto  
starosta mestskej časti                                o d p o r ú č a 
                                                                 Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
                                                                              Bratislava-Staré Mesto     
                                                                              prerokovať predložený návrh 
                                               
  
Zodpovedný:                                                      Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
                                                                                        
JUDr. Marek Šujan                                        
vedúci právneho oddelenia                                   - v materiáli 
                                                                                                                             
 
 
Spracovateľ:                                                       Materiál obsahuje: 
 
 JUDr. Marek Jánošík                                                                                 
 právne oddelenie                                                  - návrh uznesenia 
                                                                              - dôvodovú správu                                                                               
                                                                              - uznesenie č. 157/2003 

                                    - uznesenie č. 14/2004 
                                                                              - výpis z LV č. 2771 
                                                        
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                           

Bratislava,  november 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. 157/2003 zo 
dňa 9. decembra 2003 v znení uznesenia č. 14/2004 zo dňa 17. februára 2004 (ďalej len 
„uznesenie“) takto: 
 

1. V bode 1  uznesenia sa slová „LV č. 277“ nahrádzajú slovami „LV č. 2771“. 
 
2. V bode 1  uznesenia sa slová „Katariny Ann Ratner, rod. Palanovej v podiele 1/8“ 

nahrádzajú slovami „Ing. Vladimíra Bohuslava, bytom Mánesovo námestie 1, Bratislava, 
v podiele 1/16 a Ing. Milana Bálinta, bytom Gajova 11, Bratislava, v podiele 1/16“. 

 
3. V bode 2 uznesenia sa slová „bude vo výlučnom vlastníctve Katariny Ann Ratner         

rod. Palanovej, bytom 70 Seymour Road, Elsternwick 3185, Victoria, Australia“ 
nahrádzajú slovami „bude v podielovom spoluvlastníctve Ing. Vladimíra Bohuslava, 
bytom Mánesovo námestie 1, Bratislava, v spoluvlastníckom podiele 1/2 a Ing. Milana 
Bálinta, bytom Gajova 11, Bratislava, v spoluvlastníckom podiele 1/2“. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

D ô v o d o v á    s p r á v a 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schválilo uznesením           
č. 157/2003 v znení uznesenia č. 14/2004  (ďalej len „uznesenie“) zrušenie a vyporiadanie 
podielového spoluvlastníctva domovej nehnuteľnosti na Palackého ulici č. 6 v Bratislave, 
súpisné č. 48, postavenej na pozemku parcelné č. 143/2, zapísanej na LV č. 2771 (ďalej len 
„nehnuteľnosť“) tak, že byty v nehnuteľnosti budú vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a nebytové priestory v nehnuteľnosti 
budú vo výlučnom vlastníctve vtedajšej podielovej spoluvlastníčky nehnuteľnosti Katariny Ann 
Ratner, rod. Palanovej (ďalej len „vtedajšia spoluvlastníčka“). 

 
Keďže vtedajšia  spoluvlastníčka previedla svoj spoluvlastnícky podiel 1/8 na     

nehnuteľnosti na Ing. Vladimíra Bohuslava, bytom Mánesovo námestie 1, Bratislava, 
v spoluvlastníckom podiele 1/16 na nehnuteľnosti a na Ing. Milana Bálinta, bytom Gajova 11, 
Bratislava, v spoluvlastníckom podiele 1/16 na nehnuteľnosti, predkladateľ navrhuje z dôvodu 
nevyhnutnosti aktualizácie údajov v uznesení schváliť jeho zmenu tak, že v ňom budú uvedené 
aktuálne údaje o vlastníckej štruktúre k nehnuteľnosti. 
 
 


