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NÁVRH   UZNESENIA 

 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

schvaľuje 

 

podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov predaj pozemkov registra „C“ KN v  k. ú. Nové Mesto, LV č. 1, a to: 

- parc. č. 12932/9 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m², do vlastníctva Ing. 

Václava Navrátila, za kúpnu cenu 121,05 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 2 178,90 

Eur, 

- parc. č. 12932/10 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m², do vlastníctva Ing. 

Eriky Papayovej, za kúpnu cenu 121,05 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 2 178,90 Eur, 

- parc. č. 12932/12 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m², do vlastníctva 

Vladimíra Džambu, za kúpnu cenu 121,05 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 2 299,95 

Eur, 

- parc. č. 12932/13 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 m², do vlastníctva Dáše 

Múčkovej, za kúpnu cenu 121,05 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 2 663,10 Eur, 

- parc. č. 12932/14 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m², do vlastníctva Arnolda 

Krčmu, za kúpnu cenu 121,05 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 2 057,85 Eur, 

- parc. č. 12932/17 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m², do vlastníctva 

spoločnosti  SOFTWARE PARTNER, spol.s.r.o., so sídlom Pluhová 55 v Bratislave, 

IČO 17318645, za kúpnu cenu 121,05 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 2 178,90 Eur, 

- parc. č. 12932/18 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m², do vlastníctva 

spoločnosti  SOFTWARE PARTNER, spol.s.r.o., so sídlom Pluhová 55 v Bratislave, 

IČO 17318645, za kúpnu cenu 121,05 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 2 178,90 Eur, 

- parc. č. 12932/19 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m², do vlastníctva Mgr. 

Silvie Huškovej, za kúpnu cenu 121,05 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 2 178,90 Eur, 

- parc. č. 12932/20 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m², do vlastníctva Mgr. 

Silvie Huškovej, za kúpnu cenu 121,05 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 2 178,90 Eur, 

 

s podmienkami : 

 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi 

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť v časti týkajúcej sa tohto 

kupujúceho. 

2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma 

zmluvnými stranami. 


