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Vážený pán starosta,

na základe Vašcj žiaclosti Č. k. 46958/101 83!2019,‘PR‘MASM. vo veci udelenia

prec1ehádzj6ceho sthlasu primátora k prevodu spoluvlastníckeho podiclu na zastavanom

pozemku parcela registra parcela číslo 7124 vlas[níkom bytov, ktorí nadobudli byt

do vlastníctva podřa zákona Č. 52/l 966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov, vo vlastníctve

hlavného rncsra SR Bratislavy, zvereného Jo správy rnestskcj časti Bratislava Nové

Mesto. udeľujem podľa Čl. 80 ods. 5 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy

predchádzajúci súhlas

na prevod spoluvlastníckvch podiclov na iastavanom pozemku pod bytovým domom

Tupého I 5, súpisné Číslo 2200 v Bratislave, parcela registra _C parcela číslo 7124, druh

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výrnere 229 rn2, v katastrálnorn území

Vinohrady, obec Bratislava - mestská Čast‘ Nové Mesni. okres Bratislava III zapísaný na

liste vlastníctva číslo 39 clo vlastníctva žiaclateľov:

PhDr. Miloš Šebo a manželka Danica Šebová

vo veľkosti spoluvlastníckcbo podiclu prislúchajúceho k bytu č. 2 345/ 1000

Róbcrt Patejdl.

vo velkosti spoluvlastníckeho podielu prislúchajúceho kbytu č. 3 316/ 1000

Ing. Lclgar lloLfman a manželka Viera I lotímanova

vo vel‘kosti spoluvlaslníckebo podielu prislúchajúceho k bytu Č. 4 113/1000

za cenu Oi 7 €!m2 v zmyslc I 8a ods. 2 zákona Č. 1 82/l 993 7.z. O vlastníctvc bytov

a nebytových pries(orov v znení neskorícli predpisov.



Súhlas udeľujem do 3 1 .12.2020 s podmienkami:

- prevod bude uskutočnený v súlade so všctkýrni ustanoveniami zákona č. 1 82/i 993

Z. z. o viastníctve bytov a nebytových priestorov v znerif neskorších predpisov

a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/1995

o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v zncní ďalších úprav,

- v kúpnej zrnh]ve bude dohodnutý termín zaplatenia kúpne ceny patriacej hlavnému

mestu SR Bratistavy v zniysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy ( ako aj

prípadné sankcie) najncskór do 30 dní oc[o dňa poclpísania zmluvy o prevode

spoluvlastníckeho podjelo na pozemku kupuj úcim.

Zároveň Vás žiadam o zasianie dvoch rovnopisov zmluvy o prevode

spoluvlastníckeho podielu na pozemku patriaeeho k bytu a nebytovému priestoru do 10

pracovných dní po podpísaní zmluvy zmluvnými stranami na Magistrát hlavného mesta

SR Bratislavy pre evidenčně a archívne účely.

S pozdravom I

Vážený pán
Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti
Bratislava—Nové Mesto


