
 M e s t s k á  č a s ť  B r a t i s l a v a  -  N o v é  M e s t o  

 

Materiál na rokovanie 

Miestneho zastupiteľstva 

dátum 11.09.2018                 

 

Návrh na predaj registra „C“ KN parc. č. 7244/2 vo výmere 40 m2, zastavané plochy a nádvoria, 

Okres: Bratislava III, Obec: BA-m.č. NOVÉ MESTO, katastrálne územie Vinohrady                     

pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 

36 361 518  

 
 
 

Predkladateľ :  

JUDr. Ing. Ľubomír Baník   

 1. Návrh uznesenia 
2. Dôvodová správa 

prednosta 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – 
Nové Mesto  3. Znalecký posudok č. 

222/2018 zo dňa 
06.08.2018 

 
   

Zodpovedný:   

 Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková 

vedúca oddelenia PPČESČaSP 
Podpis 

 

 

   

Spracovateľ:   

Mgr. Jana Biharyová   

referent oddelenia PPČESČaSP 
Podpis 

  

   

   

Na rokovanie prizvať:   
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NÁVRH  UZNESENIA: 
 

Miestne zastupiteľstvo     

 

s c h v a ľ u je  

 

predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 7244/2 vo výmere 40 m2, zastavané plochy a nádvoria, Ok-

res: Bratislava III, Obec: BA-m.č. NOVÉ MESTO, katastrálne územie Vinohrady, ktorý je Okresným 

úradom Bratislava, katastrálnym odborom evidovaný na liste vlastníctva číslo 3673 

 

; spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518  

 

; v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskor-

ších predpisov 

 

; za kúpnu cenu vo výške všeobecnej hodnoty citovaných nehnuteľností stanovenú Znaleckým posud-

kom č. 222/2018 zo dňa 06.08.2018 vyhotoveným Ing. Petrom Vinklerom,  t. j. za kúpnu cenu: 

 

celkovo 7 000,00 eur 

 

za týchto podmienok: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná v lehote 60 dní od schválenia uznesenia 

v miestnom zastupiteľstve a kúpna cena bude uhradená v lehote 20 dní odo dňa podpísania 

kúpnej zmluvy všetkými zúčastnenými. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim 

v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stráca platnosť. 

 

2. Kupujúci uhradí predávajúcemu sumu v celkovej výške 7 000,00 eur z titulu užívania vyššie 

citovanej nehnuteľnosti za obdobie dvoch rokov spätne a to v lehote 20 dní odo dňa podpísa-

nia kúpnej zmluvy všetkými zúčastnenými.    

 

 

- s pripomienkami 

- bez pripomienok 
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Dôvodová správa 
 

Mestská časť je správcom pozemku registra „C“ KN parc. č. 7244/2, zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 40 m2, Okres: Bratislava III, Obec: BA-m.č.NOVÉ MESTO, katastrálne územie Vinohrady, 

evidovaný na liste vlastníctva číslo 3673. Na pozemku sa nachádza stavba so súpisným číslom 10400 

(trafostanica TS-390) vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čuleno-

va 6, 816 47 Bratislava.  

Za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty dotknutého pozemku bol vypracovaný znalecký posudok, 

ktorý všeobecnú hodnotu pozemku stanovil na sumu 7 000,00 eur. Prevod nehnuteľnosti bude realizo-

vaný v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení ne-

skorších predpisov. 

Nakoľko na pozemku sa nachádza nehnuteľnosť tretej osoby, mestská časť požaduje vydanie aj bez-

dôvodného obohatenia a to celkovej výške 7 000,00 eur, t. j. 3 500,00 eur za rok 2017 a 3 500,00 eur 

za rok 2016. 

Predchádzajúci súhlas primátora bol udelený dňa ................................2018 pod sp. zn.: 

.................................................................................................................................................................... 

 
 


