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NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje
z dôvodu vysporiadania podielového spoluvlastníctva k bytovému domu na Panskej 35 ako prípad
hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov - v záujme vysporiadania podielového spoluvlastníctva k domu
s pozemkom na Panskej ulici č. 35, zámenu spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti ½
na
nehnuteľnosti na Panskej ulici č. 35 v k. ú. Staré Mesto - pozemku parc. č. 494 – zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 242 m2 a stavbe – obytnému domu, súp. č. 100254 na pozemku parc.
č. 494, zapísaným na LV č. 41 v registri „C“ v prospech spoluvlastníka – SPECTRUM SK, a.s. so
sídlom na Panskej ulici č. 2 v Bratislave, IČO : 35691018,
za nehnuteľnosť na Sedlárskej ulici č. 2 v k. ú. Staré Mesto – pozemku parc. č. 345 – zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 373 m2 a stavbe - domu so súp. č. 280 na pozemku parc. č. 345
zapísaným na LV č. 10 v registri „C“ v prospech vlastníka – hlavného mesta SR Bratislavy,
s podmienkami:
1. Zámenná zmluva bude spoločnosťou SPECTRUM SK, a.s. podpísaná najneskôr do 60 dní
od doručenia listu Ministerstva kultúry SR o neuplatnení predkupného práva štátu v zmysle
zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
k nehnuteľnostiam uvedeným v uznesení. V prípade, že zámenná zmluva nebude touto
spoločnosťou v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Spoločnosť SPECTRUM SK, a.s. uhradí hlavnému mestu SR Bratislave naraz celú sumu
348 000,- Eur, ktorá predstavuje rozdiel v cene zamieňaných nehnuteľností najneskôr do 30
dní od obojstranného podpisu zámennej zmluvy.

Dôvodová správa

PREDMET

:

Návrh na zámenu nehnuteľností v k. ú. Staré
Mesto, spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti na Panskej 35 za
nehnuteľnosť na Sedlárskej ulici č. 2

ŽIADATEĽ

:

SPECTRUM SK, a. s.
Panská 2
Bratislava
IČO : 35691018

ŠPECIFIKÁCIA NEHNUTEĽNOSTÍ
druh pozemku
výmera v m2
pozn.
parc. č.
pozemok
494
zastavané plochy a nádvoria
242
podiel 1/2
stavba – obytný dom, súp. číslo 100254 na pozemku parc. č. 494, v podiele 1/2, vedené na
č. 41 v prospech žiadateľa
pozemok
345
zastavané plochy a nádvoria
373
v celosti
stavba – dom, súp. číslo 280 v celosti, vedené na LV č. 10 v prospech hlavného mesta

LV

SKUTKOVÝ STAV
Hlavné mesto SR Bratislava a žiadateľ sú podielovými spoluvlastníkom nehnuteľností
v katastrálnom území Staré Mesto pozemku parc. č. 494 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere
242 m2, každý v podiele 1/2 a stavby – obytného domu, súp. číslo 100254 na pozemku parc. č. 494,
každý v podiele 1/2. Nehnuteľnosti sú vedené na liste vlastníctva č. 41, nachádzajú sa na Panskej
ulici č. 35 v Bratislave, (lekáreň Salvator). Predmetné nehnuteľnosti sú zapísané v Ústrednom
zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok ako „DOM
BYTOVÝ S LEKÁRŇOU“ pod č. 149/0 a sú chránené v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu. Národná kultúrna pamiatka je situovaná na území mestskej pamiatkovej
rezervácie Bratislava.
Stavba dispozične pozostáva:
- na 1. podzemnom podlaží výlučne zo skladovacích priestorov a pivničných kobiek delených
latkovými priečkami, komunikačných priestorov (chodieb) s dvomi samostatnými prístupovými
schodmi (jedny z hlavnej chodby na 1. nadzemnom podlaží a druhé z priestorov bývalej lekárne)
- na 1. nadzemnom podlaží z hlavnej vstupnej chodby so schodmi do podzemného podlažia
a schodmi na 2. nadzemné podlažie, z jedného spoločného WC na chodbe, ďalej z priestorov
bývalej lekárne (vlastnej lekárne, skladu liekov, schodišťového priestoru vedúceho do mezonetovej
miestnosti za lekárňou, miestnosti prípravovne liekov, vstupu do pivnice, vonkajšieho skladu liekov
prístupného zo spoločnej chodby a z novovybudovaného
sociálno-hygienického zariadenia
(2x samostatné WC s predsienkami) a z jednoizbového bytu č. 1 (chodbička, kuchyňa a izba) – IV.
kategória. Mimo budovu je oplotený vybetónovaný dvorček.
- na 2. nadzemnom podlaží z prístupového schodišťa, spoločnej loggie a dvoch bytov – byt č. 2
(vstupná predsienka, kuchyňa, izba, kúpeľňa so sprchovým kútom a s WC) – II. kategória, byt č. 3
(vstupná predsieň, hala, 3x izba, kuchyňa, samostatné WC, kúpeľňa a komora) – I. kategória.
- na 3. nadzemnom podlaží z prístupového schodišťa a dvoch bytov – byt č. 4 (vstupná hala, svetlík,
samostatné WC, kúpeľňa, 3x izba, kuchyňa a balkón s plochou nad 5 m2) – I. kategória a byt č. 5
(vstupná predsieň s kuchynkou, 2x izba, chodba, samostatné WC a kúpeľňa) – II. kategória.

- na 4. nadzemnom podlaží z prístupového schodišťa a dvoch bytov – byt č. 6 (vstupná hala,
svetlík, samostatné WC, kúpeľňa, 3x izba a kuchyňa) –II. kategória a byt č. 7 (vstupná predsieň
s kuchynkou, 2x izba, chodba, samostatné WC a kúpeľňa) – I. kategória
- na 5. nadzemnom podlaží z prístupového schodišťa a dvoch bytov – byt č. 8 (vstupná hala, 3x
izba, kuchyňa, samostatné WC a kúpeľňa) –II. kategória a mezonetový byt č. 9 (vstupná predsieň
s kuchynským kútom, svetlík, 3x izba, chodba, kúpeľňa, samostatné WC, komora a balkón) – I.
kategória
- na 6. nadzemnom podlaží z prístupového schodišťa, mezonetu bytu č. 9 a bytu č. 10 (bol
prerobený z bývalej práčovne a skladu liečiv a v súčasnosti pozostáva zo vstupnej chodbičky
s pavlačou, izby, kuchynky, chodby, samostatného WC a kúpeľne).
Byty sú prenajaté fyzickým osobám na dobu neurčitú. Nájomcovia bytov majú v zmysle
zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov právo na prevod vlastníckeho
práva k bytu, ktorého sú nájomcom.
Cena spoluvlastníckeho podielu navrhovateľa na nehnuteľnosti vrátane pozemku bola
určená znaleckým posudkom č. 14/2010 zo dňa 17. 4. 2010 na sumu 445 935,03,- Eur, z toho
pozemky 54 088,- Eur, spevnená plocha 400,- Eur, plot 1 018,- Eur a stavba 390 427,- Eur,
zaokrúhlene spolu 446 000,- Eur .
Nehnuteľnosť na Sedlárskej ulici č. 2 je vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta. Ide
o stavbu, ktorá bola budovaná priebežne od prelomu 13. a 14. storočia a súčasný vzhľad získala pri
prestavbe v roku 1779. Je národnou kultúrnou pamiatkou evidovanou v Ústrednom zozname
pamiatkového fondu pod číslom 61/0.
Dispozične stavba pozostáva :
- na 1. podzemnom podlaží z dvoch samostatne prístupných častí, dva klubové priestory, chodba,
sociálno-hygienické zariadenia - WC ženy, WC muži, kumbál pre upratovačku, plynomerňa.,
nebytový priestor (antikvariát) a skladovací priestor.
- na 1. nadzemnom podlaží z troch nebytových priestorov - predajňa INTERPRESS (vlastná
predajňa so zázemím personálu a sociálnym zariadením), lekáreň ASTORIAPHARM (predajňa,
chodba, denná miestnosť, laboratórium, sklad a sociálne zariadenie), predajňa ANTIKVARIÁT
STEINER (dve miestnosti predajne, chodba, manipulačný priestor, sociálno-hygienického
zariadenia, kúpeľne, sklad) a podbránie.
- na 2. nadzemnom podlaží z reprezentačných administratívnych priestorov (sedem priechodných
miestností s jedným príručným skladom), knižnice, kuchynky, sociálno-hygienických zariadení
a komunikačných priestorov s prístupom na pavlač.
- na 3. nadzemnom podlaží z reprezentačných administratívnych priestorov (šesť priechodných
miestností s príručným skladom), hlavného skladu, kuchynky, sociálno-hygienických zariadení
a kotolne
- na 4. nadzemnom podlaží (v 1. podkroví) z prístupového schodišťa, správcovského bytu (dve izby,
kuchynka, kúpeľňa s WC a šatník), kancelárie, sociálno-hygienického zariadenia a kotolne
- na 5. nadzemnom podlaží (v 2. podkroví) z jednej miestnosti a príručného skladu. Priestory
nachádzajúce sa v 1. a 2. podkroví sú považované za tzv. primátorské priestory.
Cena nehnuteľnosti bola znaleckým posudkom č. 15/2010 zo dňa 28. 4. 2010 stanovená na
sumu 793 591,64,- Eur z toho pozemok 166 734,3,- Eur a stavba na 626 856,91,- Eur, po
zaokrúhlení spolu 794 000,- Eur.
Rozdiel v cene zamieňaných nehnuteľností predstavuje sumu 348 000,- Eur, ktoré by mali
byť uhradené v prospech hlavného mesta.
Nakoľko sú obidve nehnuteľnosti kultúrnymi pamiatkami, vzťahuje sa na ne ustanovenie §
23 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, podľa ktorého, ak vlastník zamýšľa
predať kultúrnu pamiatku, je povinný písomne ju ponúknuť na kúpu štátu zastúpenému
Ministerstvom kultúry SR. Až v prípade neuplatnenia predkupného práva štátom vzniká
vlastníkovi (spoluvlastníkovi) kultúrnej pamiatky právo scudziť svoju nehnuteľnosť (svoj podiel),
inej osobe.
Návrh na zámenu bol v minulosti viackrát spracovaný na základe výslovnej opakovanej
žiadosti spoločnosti SPECTRUM SK, a. s. avšak vždy bol materiál z rokovania orgánov mesta
buď stiahnutý, alebo nezískal uznesenie.

V prípade, že by sa zámena zrealizovala, stal by sa žiadateľ výlučným vlastníkom
nehnuteľnosti na Sedlárskej ulici č. 2 a hlavné mesto by nadobudlo výlučné vlastníctvo
k pamiatkovej budove na Panskej 35, v ktorej sa nachádza lekáreň Salvator a byty, ktoré sú na dobu
neurčitú prenajaté. Za predpokladu, že sa nebude realizovať postup podľa zákona č. 260/2011 Z. z.,
hlavnému mestu vznikla zákonná povinnosť tieto byty spolu s pozemkom previesť do vlastníctva
nájomcov za cenu v zmysle zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
v znení neskorších predpisov. Z uvedeného dôvodu je realizácia zmluvy možná len z dôvodu, že
bola schválená novela zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá
obciam v takýchto prípadoch umožní, aby náklady, vynaložené na obstaranie spoluvlastníckeho
podielu od druhého podielového spoluvlastníka, mohli premietnuť do kúpnej ceny, za ktorú budú
byty odpredávané do vlastníctva ich nájomcom. V tejto súvislosti je však potrebné upozorniť na
riziko, že nájomcovia o kúpu bytov za takto stanovených podmienok neprejavia záujem (kúpna
cena pre nich bude pri zohľadnení nadobúdacej investície privysoká) a hlavnému mestu SR
Bratislava sa tak vynaložené prostriedky nevrátia. Je potrebné tiež zohľadniť nevyhovujúci
technický stav nehnuteľnosti, ktorá by tak síce (celá, alebo tie byty, o ktoré by nájomcovia
neprejavili záujem) zostala majetkom mesta (zaťažená chráneným nájmom), ale spolu
s vlastníckymi právami by sa k nehnuteľnosti viazali aj povinnosti o nehnuteľnosť sa riadne starať
a zabezpečiť jej opravu a to s prihliadnutím na skutočnosť, že ide o pamiatkovú budovu, ktorá si
vyžaduje zvýšenú starostlivosť a tým aj vyššie náklady. Taktiež je potrebné vziať do úvahy
skutočnosť, že kvôli zmenám v daňovom systéme bude potrebné v súvislosti so zámenou
nehnuteľnosti platiť daň.
Rovnako disponujeme informáciou od nájomcov v dome, že žiadateľ im v lehote stanovenej
zákonom č. 260/2011 Z. z. doručil výpovede z nájmov, ktorá skutočnosť by mohla mať na ďalší
právny osud nehnuteľnosti podstatný význam, keďže päť nájomcov v dome si už podalo žiadosť
o bytovú náhradu. K okolnosti, či spĺňajú podmienky na priznanie nároku je zatiaľ predčasné sa
vyjadrovať.

Doplňujúce informácie k nehnuteľnosti na Sedlárskej ulici č. 2 :
S bývalým nájomcom nehnuteľnosti na Sedlárskej ulici 2 (ktorý bol súčasne aj nájomcom
nehnuteľnosti na Sedlárskej 4), spoločnosťou SPECTRUM REALITY, s. r. o so sídlom na Hlavnej
326/23 v Dunajskej Strede, IČO : 35735967 sa v súčasnosti vedie viacero súdnych sporov
o vypratanie ďalších nehnuteľnosti na Sedlárskej 4 a Panskej 4, a spory o finančné plnenie
v celkovej výške viac než 300 000,- EUR, ktoré dosiaľ nie sú právoplatne skončené. Osoba
bývalého nájomcu nie je totožná s osobou žiadateľa, spoločnosťou SPECTRUM SK, a. s., so sídlom
na Panskej 2 v Bratislave, IČO : 35691018 avšak v minulosti medzi týmito spoločnosťami
existovalo personálne prepojenie.
Zmluvou o nájme č. 07 83 0153 98 00 zo dňa 19.2.1998 boli prenajaté nájomcovi SPECTRUM
REALITY, s.r.o. so sídlom Hlavná 326/23, 929 01 Dunajská Streda nebytové priestory:
Sedlárska 4 – suterén
97,37 m2
Sedlárska 2 – I. posch.
262,52 m2
- II. posch.
274,74 m2
-----------------------------------------------------------spolu:
634,63 m2
doba nájmu:
1.10.1998 – 30.8.2008
účel: kancelárske miestnosti na I. a II. poschodí na Sedlárskej 2, klubové priestory v suteréne na
Sedlárskej 4.
Po uplynutí doby nájmu nájomca fyzicky protokolárne predmetné nebytové priestory neodovzdal.
- dňa 29.9.2008 (v zmysle platnej právnej úpravy - § 676 Občianskeho zákonníka) bola na príslušný
súd podaná žaloba o vypratanie. Súd vytýčil 2 pojednávania, na ktoré sa nájomca ospravedlnil.
V priestoroch v suteréne na Sedlárskej 4 je prevádzka reštauračného zariadenia, v priestoroch na
Sedlárskej 2 má bývalý nájomca uzamknutý historický nábytok.

Okrem toho tri nebytové priestory nachádzajúce sa v dome na Sedlárskej ulici č. 2 sú
predmetom nájomných zmlúv s inými nájomcami :
1. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 078303690700
nájomca : ANTIKVARIÁT STEINER spol. s. r. o.
doba trvania : od 1. 6. 2007 na dobu neurčitú
účel : prevádzkovanie antikvariátu
ročné nájomné : 15 492,- EUR
žiadosť o kúpu v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. : áno, pôvodná žiadosť z 19.7.2010,
opakovaná žiadosť 29.3.2012.
2. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 078310200700
nájomca : Mgr. Klaudia Szorádová
doba trvania : od 1. 8. 2008 na dobu neurčitú
účel : prevádzka lekárne
ročné nájomné : 18 273,- EUR
žiadosť o kúpu v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. : nie
3. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 078307110800
nájomca : INTERPRESS SLOVAKIA, spol. s. r. o.
doba trvania : od 1. 9. 2008 na dobu 10 rokov
ročný nájom : 7 160,- EUR
účel : predaj zahraničnej a domácej tlače, kníh, máp atď.
žiadosť o kúpu v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. : nie
Relevantnou je tiež skutočnosť, že nájomcovia dvoch nebytových priestorov na
Sedlárskej ulici č. 2 v Bratislave – Antikvariát Steiner, spol s. r. o. a INTERPRESS
SLOVAKIA, spol. s. r. o.- deklarovali svoj záujem odkúpiť nebytové priestory, ktorých sú
legitímnymi nájomcmi, podľa príslušných ustanovení zákona č. 182/1993 Z. z. Zámenou
nehnuteľností bude toto právo dotknuté a súdna prax v tejto otázke nie je zajedno, keď podľa
niektorých judikátov prevod celej nehnuteľnosti do vlastníctva tretej osoby možno považovať za
obchádzanie zákona a nerešpektovanie práva na prednostný prevod, ktoré z citovaného zákona
svedčí nájomcovi nebytového priestoru, čo predstavuje riziko, že uzatvorená zámenná zmluva, resp.
jej súladnosť so zákonom bude napadnutá súdnou cestou, pričom výsledok súdneho sporu nemožno
jednoznačne prejudikovať ako priaznivý pre hlavné mesto.
Uzatvorením zámennej zmluvy taktiež hlavné mesto SR Bratislava stratí príjmy za nájom
nebytových priestorov v budove na Sedlárskej ulici č. 2 v celkovej výške 40 925,- EUR ročne.
Doplňujúce informácie k nehnuteľnosti na Panskej 35
Ohľadom tejto nehnuteľnosti sa vedú viaceré súdne konania :
V konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod spisovou značkou 12C 49/07 sa
nájomcovia bytov domáhajú určenia, že vlastníkom nehnuteľnosti je hlavné mesto a Slovenská
republika zastúpená Krajským úradom v Bratislave, každý v ½ - ici.
V ďalšom konaní, prebiehajúcom na tom istom súde pod spis. značkou 10C 16/2005 sa
nájomcovia domáhajú, aby súd hlavnému mestu a Slovenskej republike – Krajskému úradu
v Bratislave nariadil uzatvoriť zmluvy o prevode bytov.
Nemožno vylúčiť existenciu ďalších súdnych sporov, ktoré sa vedú voči žiadateľovi
ohľadom jeho spoluvlastníckeho podielu, ak však prebiehajú, hlavné mesto SR Bratislava sa po
nadobudnutí vlastníckeho práva stane sukcesorom pôvodného spoluvlastníka.
V žiadnom z nám známych súdnych sporov dosiaľ nebolo právoplatne rozhodnuté.
Na spoluvlastníckom podiele žiadateľa viazne podľa listu vlastníctva č. 41 záložné
právo v prospech J&T Banky, ktoré je zapísané ako ťarcha na liste vlastníctva a viaže sa

k predmetnému spoluvlastníckemu podielu vo vlastníctve žiadateľa, bližšie informácie o pôvode
a obsahu tohto záložného práva nemáme a preto nevieme vyhodnotiť, či táto skutočnosť môže alebo
nemôže mať negatívny vplyv na práva a právom chránené záujmy hlavného mesta SR Bratislava.
Zámena sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona 138/1991 Zb. s tým, že obecné zastupiteľstvo musí rozhodnúť trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov. Schválením zámeny by došlo k sceleniu vlastníckych práv k predmetnej
nehnuteľnosti, čo by vytvorilo predpoklad pre prevod bytov do vlastníctva tých nájomcov, ktorí
budú mať za daných podmienok o prevod bytu záujem.
Stanoviská odborných oddelení Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy sú prílohou tohto
materiálu.
O stanovisko starostky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto bolo požiadané.
Materiál v tomto znení bol prerokovaný aj v mestskej rade dňa 16.9.2010, kde pri hlasovaní
nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. Z rokovania mestského zastupiteľstva bol
stiahnutý.
Záver : Zámenou nehnuteľností by došlo k sceleniu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na Panskej
ulici č. 35, čo by vytvorilo predpoklad pre odkúpenie bytov do vlastníctva ich nájomcov. Nemožno
však jednoznačne tvrdiť, že za existujúcich podmienok by všetci nájomníci prejavili o kúpu bytov
záujem a že podmienky (pri započítaní obstarávacej ceny za spoluvlastnícky podiel) by boli pre
nich prijateľné. Rovnako je potrebné mať na zreteli množstvo súdnych sporov a existenciu
záložného práva, existenciu nájomných zmlúv a s nimi súvisiacich práv a povinností a existenciu
výpovedí z nájmu, ktoré môžu legitimitu načrtnutého postupu spochybniť, ako aj finančné nároky
(daň, strata nájomného), ktoré si tento postup vyžiada.

Návrh na zámenu nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré mesto, spoluvlastnícky podiel
1/2 na nehnuteľnosti na Panskej 35 vo vlastníctve spoločnosti SPECTRUM SK, a.s., za
nehnuteľnosť na Sedlárskej 2 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, ako prípadu
hodného osobitného zreteľa
Kód uzn.: 5.7

Uznesenie č. 482/2012
zo dňa 12. 04. 2012
Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy
schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – v záujme vysporiadania
podielového spoluvlastníctva k domu s pozemkom na Panskej ulici č. 35, zámenu
spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti ½ na nehnuteľnosti na Panskej ulici č. 35 v k. ú.
Staré Mesto – pozemku parc. č. 494 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 242 m2
a stavbe – obytnému domu, súp. č. 100254 na pozemku parc. č. 494, zapísaným na LV č. 41
v registri „C“ v prospech spoluvlastníka – SPECTRUM SK, a.s., so sídlom na Palackého ulici
č. 1 v Bratislave, IČO 35691018,
za nehnuteľnosť na Sedlárskej ulici č. 2, k. ú. Staré Mesto – pozemku parc. č. 345 – zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 373 m² a stavbe – domu so súp. č. 280 na pozemku parc. č. 345,
zapísaným na LV č. 10 v registri „C“, v prospech vlastníka – hlavného mesta SR Bratislavy,
s podmienkami:
1.

Zámenná zmluva bude spoločnosťou SPECTRUM SK, a.s., podpísaná za predpokladu, že
bude prijatá novela zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov,
ktorá umožní obci započítať si do kúpnej ceny za prevod vlastníckeho práva k bytom
náklady vynaložené na obstaranie spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti za účelom
jej scelenia a za predpokladu, že Ministerstvo kultúry SR si neuplatnení predkupné právo
štátu v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších
predpisov k nehnuteľnostiam uvedeným v uznesení, a to najneskôr do 60 dní od
kumulatívneho splnenia oboch uvedených podmienok. V prípade, že zámenná zmluva
nebude touto spoločnosťou v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

2.

Spoločnosť SPECTRUM SK, a.s. uhradí hlavnému mestu SR Bratislave naraz celú sumu
348 000,00 Eur, ktorá predstavuje rozdiel v cene zamieňaných nehnuteľností najneskôr
do 30 dní od obojstranného podpisu zámennej zmluvy.
---

