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Vážený pán starosta,

na základe Vašej žiadosti vo veci udelenia predchádzajúceho súhlasu primátora k

prevodu spoluvlastníckeho podielu na pril‘ahlom pozemku vlastníkom bytov, ktorí

nadobudli byt do vlastníctva z vlastníctva obce a ostatným vlastníkom bytov (vlastníci,

ktorí nenadobudli byt do vlastníctva z vlastníctva obce), k. ú. Vinohrady, vo vlastníctve

hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy mestskej časti Bratislava—Nové

Mesto, udeľujern podl‘a či. 80 ods. 5 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy

predchádzaj úci súhlas

na prevod vlastníctva pril‘ahlého pozemku parcela registra „C“ parcela č. 5494/72,

o výmere 719 rn2, zastavané plochy a nádvoria, ktorý vznikol na základe GP Č. 49/2017

oddelenírn od pozemku registra „C“ parcela č. 5494/1 o výmere 1470 m2‘ zastavané

plochy a nádvoria, prislúchajúci k bytovému domu Jahodová 11, súpisné číslo 2853

v Bratislave, v katastrálnom území Vinohrady, obec Bratislava—mestská čast‘ Nové

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

Hlavného mesta SR Bratistavy, v správe rnestskej časti Bratislava—Nové Mesto, do

vlastníctva:

1. Jozef Figur, bytom: Klenová 16, 83101 Bratislava, podielový spoluvlastník bytu

Č. 2 — 2/3 z podielu 6550/27270, za kúpnu cenu 21127,76 Eur

2. Erika Kozová, bytom: Novozárnocká 2, 96001 Zvolen, podieiová spoluvlastníčka

bytu č. 2 — 1/3 z podielu 6550/27270, za kúpnu cenu 10 563,88 Eur

Na žiadatel‘ov sa vzt‘ahuje cena určená znaleckým posudkom

Č. 377/2020 zo dňa 14.10.2020, ktorý stanovil všeobecnú hodnotu pozemku parc.
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Č. 5494/72 vo výške 183,51 Eur/m2,vypracovaným znalcom: Ing. Marcel Šmotlák,PhD.,
evid. Č. 915371.
Súhlasudel‘ujemdo 30.09.2022 s podmierikami:
 prevod bude uskutočnený v súlade so všetkými ustanoveniami zákonač. 182/1993 Z.
z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskoršíchpredpisov
a Všeobecnezáväznéhonariadenia hlavnéhomesta SR Bratislavy Č. 6/1995 o prevode
vlastníctvabytov a nebytových priestorov v zneníd‘alšíchúprav,
 v zmluve o prevode spoluvlastníckehopodielu na pozemku bude dohodnutý spósob
zaplatenia kúpnej ceny patriacej hlavnémumestu SR Bratislave v zmysle Štatútu(ako aj
prípadnésankcie) a úhradakúpnej ceny v zmysle VZN.

Zároveň Vás žiadam o zaslanie dvoch rovnopisov zmluvy o prevode
spoluvlastníckehopodielu pril‘ahléhopozemku patriaceho k bytu do 10 pracovných dní
po podpísanízmluvy zmluvnými stranami na Magistráthlavnéhomesta SR Bratislavy
pre evidenčněa archívneúčely.

S pozdravom

VáženýpánMgr. Rudolf Kusýstarosta mestskej častiBratislava—Nové Mesto


