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. Vážený pán starosta,

na základe Vašej žiadosti vo veci udelenia predchádzajúceho súhlasu primátora k

prevodu spoluvlastníckeho podielu na priľahlom pozemku, k. ú. Vinohrady, vo

vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy mestskej časti

Bratislava-Nové Mesto, udeľujem podľa čl. 80 ods. 5 Štatútu hlavného mesta SR
Bratislavy

predchádzajúci súhlas

na prevod vlastníctva priľahlého pozemku parcela registra „C'' parcela č. 5494/1,

o výmere 688 m2
, zastavané plochy a nádvoria, ktorý vznikol na základe GP č. 49/2017

oddelením od pozemku registra „C" parcela č. 5494/1 o výmere 1470 m2, zastavané

plochy a nádvoria, prislúchajúci k bytovému domu Jahodová 13, súpisné číslo 2854

v Bratislave, v katastrálnom území Vinohrady, obec Bratislava-mestská časť Nové

Mesto, okres Bratislava III, zapísaný na liste vlastníctva číslo 3610 vo vlastníctve

Hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, do
vlastníctva:

Katarína Matušťáková, bytom: Jahodová 13, 83101 Bratislava, vlastníčka bytu č. 3 -
v podiele 7088/27226, za kúpnu cenu 30,45 Eur 

Žiadateľka Katarína Matušťáková má nárok v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z.

o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov na prevod

spoluvlastníckeho podielu na priľahlom pozemku vo veľkosti 7088/27226 za cenu 0,17
EUR/m2• 

Súhlas udeľujem do 31.07.2022 s podmienkami:



- prevod bude uskutočnený v súlade so všetkými ustanoveniami zákona č. 182/1993 Z.

z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

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

vlastníctva bytov a nebytových priestorov v znení ďalších úprav,

- v zmluve o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku bude dohodnutý spôsob

zaplatenia kúpnej ceny patriacej hlavnému mestu SR Bratislave v zmysle Štatútu (ako aj

prípadné sankcie) a úhrada kúpnej ceny v zmysle VZN.

Zároveň Vás žiadam o zaslanie dvoch rovnopisov zmluvy o prevode

spoluvlastníckeho podielu priľahlého pozemku patriaceho k bytu do 1 O pracovných dní

po podpísaní zmluvy zmluvnými stranami na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

pre evidenčné a archívne účely.

S pozdravom

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


