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HLAVNE MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY
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Bratislava
30.júna2O22
Čj.: MAGS OEaTSN-55131/22-

Vážený pán star sta,

na základe Vašej žiadosti Č. 20242ĺ6868/2022/PR/VBLR vo veci udelenia

predchádzj úceho súhlasu primátora k nrevodu spoluvlastnickeho podielu na pozemku

parcela registra „C‘ parcela č. I 7090/25, 17090/57, I 7090/24. 7090/56, 1 7090/19,

7090/l7, 7090/l8, 17090/53 k. ú. Nové Mesto. vo vlastníctve hlavného mesta SR

Bratislav. zvereného do správy mestskej časti Bratis1avaNové Mesto. udeľujem podľa

či. 80 ods. 5 Štatťitu hlavného mesta SR Bratislavy

n e s ú h I a s

na pre\od spoluvlastnickeho poclielu k ozemkom paucckm registra .C parcela

Č. 17090/57 o v‘meme 495 rn2, zastavaná plocha a nádvoric, parcela č. I 7090/56 o výmere

579 rn2, zastavaná plocha a náclvorie, parcela č. 17090/17 o výmere 667 rn2, zastavaná

plocha a nádvorie, parcela č. 17090/53 o výmeľe 239 rn2, zastavaná plocha a nádvorie

v katasirúlnom Území Nové Mesto. obec Bratis1avaniestská časť Nové Mesto, okres

Bratislava III. vo vlastníctve HJavného mesta SR Bratislavy. v správe rnestskej časti

Bratislava—Nové Mesto. [-[lavné mesto SR Bratislava v tejto veci zaujíma stanovisko.

ktoré vychádza zo zákona č. 182/1993 Z.z o vlastníctve byto‘ a nebytovÝch priestol‘o\‘

v znení neskorších predpisov 2 ocls.6 kde sa uvádza: Spo/očm3n7i častmv domu a

prís1iišeilSt%‘Oifl c/oniu, ktoré vzí iwčeiié nu .vpoločne ii±Ívcinie u /úžic, vý/učne bomb domu

U jflilĹHfl Ilie xii viivehnoii SičUSt)1I iomnu diIe/ Jen p;ís/miŠc‘nstvo )‚ a 1k! míče/v /0/líc)

:íkn;zu iozzimejzí 0J7J0í(1i( záhrady U stavh, llaJJflĺ OJ2JOfeIliCl, prís!rcŠAy a oploíené

nLidvoria, ktoré sa ;iuchádzuĺzí flU pozemku pCllriUCOJll k cloimi (diJej Jen ‘pri1ihlý

pOClflOk“)



za cenit:

I 68,22 Eurm2 (cena určená znaleckým posudkom

Cena je určená znaleckým posuc[kom Č. 17512022 vo veci stanoveniri všeohecnej hodnoty

pozeirikov KN reislra p.č. I 7090125. 7090ĺ24. I 7090/l 9. 1709011 8 kaiastrálne

územie ové Mesto. pracovaným znalcom: Ing. Marcel Šmotlák. PhD. evid. Č.
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zapiarenia kúpnei ccm pariacej hlavnému mesw SR Brati1a\ e \ zm\ sic tatúiu <akc

aj prípadné sankcie) a úhrada kúpnej ceny v znivs[e VZN.

Zároveň Vás žiadam o zaslanie dvoch rovnopisov zmluvy o prevodc spoluvlastníckeho

podielu na pozemku patriaceho k bytu do 10 pracovných dni po podpísaní zmluvy

zmluvnými stranami na Magistrát hlavného mesta SR Braiislavv pre evidenčné

a arch ívne účely.

S pozdiavoin

Súhbsím s prevodnni zastavane parcely registra parcela č.

17090/25 o výrnere 517 ni2, zastavaná plocha a nádvorie - hvtov dom Bojnická 19.

17090/24 o výrnere 518 nť, zastavaná plocha a nádvorie — bytový dom Bojnická 21,

17090/19 o výrnere 518 rn2, zastavaná plocha a nádvoric - bytový dom Bojnická 23,

17090/18 o ‘ýnierc 523 rn2, zastavaná plocha a nádvorie — bvtov doni Bojnická 25.

ti ado búdateľov bvtov.

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