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Matúš Vallo

‚ primátor
HLAVNE MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

BRATISLAVA

Vážený pán starosta,

Bratislava 8. februára 2021
MAGS OGC 44 130/2021

na zaklade Vašej žiadosti Zo dňa 13. 1.2021 č.j. 68/6312021 /PRJMASM, vo veci

udelenia predchádzajtceho súhlasu primátora k prevodu vlastníctva nehnuteľného

majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava Nové Mesto udcľujem

predchádzajúci súhlas Č. 05 01 00 06 21

podľa či. 80 ods. 5 štatůtu hlavného mesta SR Bratislavy k odpredaju pozemku v

katastrálnom území Nova Mesto registra „C‘

• parc. Č. 11258/7 — zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2

ktorá vznikla podľa geometrického plánu č. 11/2020 ‚ úradne overeného pod Č.

2463/2020, dňa 1.12.2020, odčlenením odpozemku registra „ E parc. č.11258/l —

ostatná plocha o výmere 1833 rn2, zapísanej na liste vlastníctva Č. 5567, vo vlastníctve

hlavného mesta SR Bratislavy

do vlastníctva za cenu najmenej vo výškc všeobecnej hodnoty majetku stanovenej

v znaleckom posudku č.455/2020 Zo dňa 22.12.2020, vypracovanom v súlade

s požiadavkami zákona SNR Č. 13 8/1991 Zb. o majetku obcí, v zneni neskorších

predpisov, nie však nižšiu ako 183,51 C / in2, t.j. zaokr. 730, 00 f

a s podrnienkami:

- predaj bude uskutoČnený v súlade so všetkými ustanoveniarni zákona

SNR Č. 138/1 991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

vzťahujúcirni sa na prevod vlastnictva nebnutel‘nosti podl‘a 9a

- v prípade uplatnenia predkupného práva — predkupné právo móže byt‘ dohodnuté

len pre hlavné mesto SR Bratislavu

- v kúpnej zrnluve bude dohodnutý termín zaplatenia kúpnej ceny patriacej

hlavnému mestu SR Bratislave V zrnysle Štatitu hlavného mesta SR Bratislavy



(ako aj prípadné sankcie) najneskór do 30 dní odo dňa obojstranného podpísariia

kúpnej zmluvy.

Tento súhlas platí 12 mesiacov odo dňa podpisu.

V zrnysle či. 80 ods. 5 Štatútu hiavněho mesta SR Bratislavy Vám udel‘ujem

plnú moc

na podpísanie kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k pozemku registra „C‘

parc. Č. I 1258/7 v k. ů. Nové Mesto, ako aj návrhu na vklad vlastníckeho práva do

katastra nchnuteľností
Zároveň Vás žiadam, po obojstrannotn podpise kúpnej zmluvy, o zaslanie troch jej

rovnopisov do 5 pracovných dní na Magistrát hlavriého mesta SR Bratislavy pre

evidenčrié a archívne účely.

Spozdravom

/

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