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NÁVRH UZNESENIA 

 

Miestna rada   

po prerokovaní materiálu 

o d p o r ú č a 

Miestnemu zastupiteľstvu     

 

s c h v á l i ť  

 

nadobudnutie vlastníckeho práva titulom kúpnej zmluvy k novovytvorenému pozemku registra „C“ 

KN parc. č. 13433/16 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2, okres: Bratislava III, Obec: BA-

m.č. NOVÉ MESTO v katastrálnom území Nové Mesto, ktorý vznikol jeho odčlenením z pôvodného 

pozemku registra „C“ KN parc. č. 13433/1 a je evidovaný geometrickým plánom č. 40/2018, ktorý 

vyhotovila spoločnosť GEOŠ – g.k., s.r.o. so sídlom Radlinského 28, 811 07 Bratislava, IČO: 

35 943 246, úradne overeným dňa 10.04.2018 pod číslom 733/2018 Okresným úradom Bratislava, 

katastrálnym odborom 

  

; za kúpnu cenu 10,00 eur bez DPH za 1 m2, pričom ku kúpnej cene bude pripočítaná DPH vo výške 

20%, t. j. 4,00 eur. Celková kúpna cena prevádzanej nehnuteľnosti vrátane DPH predstavuje 24,00 eur 

 

; od spoločnosti Istrochem Reality, a.s. so sídlom Nobelova č. 34, 836 05 Bratislava, IČO: 35 797 525 

 
 

Za podmienky: 

Predávajúci – Istrochem Reality, a.s. so sídlom Nobelova č. 34, 836 05 Bratislava, IČO: 35 797 525, 

kúpnu zmluvu podpíše najneskôr 60 dní odo dňa schválenia tohto uznesenia miestnym zastupiteľ-

stvom; v prípade, ak predávajúci v uvedenej lehote kúpnu zmluvu nepodpíše, toto uznesenie stráca 

platnosť. 

 

 

- s pripomienkami 

 

- bez pripomienok 
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DȎVODOVÁ SPRÁVA 
 

Mestská časť je výlučným vlastníkom pozemku registra „C“ KN parc. č. 13433/14 zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 720 m2, katastrálne územie Nové Mesto, list vlastníctva 3749. Na predmetnom 

pozemku má mestská časť záujem realizovať parkovisko (lokalita ul. Podniková). Vstup na parkovisko 

prechádza v oblúku cez pozemok spoločnosti Istrochem Reality, a.s.. Z dôvodu zabezpečenia technic-

kých požiadaviek vstupu/vjazdu na parkovisko je potrebné chýbajúce 2 m2 majetkovo vysporiadať. 

Najefektívnejším riešením je kúpa predmetnej časti pozemku.    


