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Návrh uznesenia

Mestská rada po prerokovaní materiálu
odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hl. mesta SR Bratislavy
schváliť prevod spoluvlastníckeho podielu na nebytovom priestore č. 2 – 100, garáž, v polyfunkčnom dome
na Námestí Martina Benku , Krížna, Záhradnícka, súpisné číslo v Bratislave, na ulici Záhradnícka, vo
veľkosti podielu, ktorému zodpovedá časovo neobmedzené výlučné užívacie právo ku garážovému státiu,
postavený na pozemku parcela č. 10215/1, zapísaný na liste vlastníctva č. 6669, k. ú. Staré Mesto, vrátane
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti
a spoluvlastníckeho podielu na pozemku parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape parcela č.
10215/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1972 m2, parcela č. 10215/3, druh pozemku
ostatná plocha o výmere 476 m2, parcela č. 10215/4, druh pozemku ostatná plocha o výmere 36 m2, parcela č.
10215/5, druh pozemku ostatná plocha o výmere 14 m2, ktorého veľkosť je zapísaný na liste vlastníctva č.
6803, k.ú. Staré Mesto, v zmysle § 16 ods. 3 zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a § 9a ods. 8 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov za kúpnu cenu 14.500,- EUR, do vlastníctva PharmDr. Janke
Zemiarovej,
s podmienkami:
1.

Nadobúdateľ podpíše zmluvu o prevode podielu na nebytovom priestore č. 100 (garážové státie č. 12) do
60 dní po schválení uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že
nadobúdateľ zmluvu o prevode v tomto termíne nepodpíše a neuhradí cenu uvedenú v platobných
podmienkach zmluvy o prevode, toto uznesenie stratí platnosť.

2.

Nadobúdateľ uhradí správne poplatky za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra.

Dôvodová správa
PREDMET:

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na nebytovom priestore č. 2 – 100, garáž,
v polyfunkčnom dome súpisné číslo v Bratislave, na ulici, vo veľkosti podielu,
ktorému zodpovedá časovo neobmedzené výlučné užívacie právo ku garážovému
státiu, postavený na pozemku parcela č. 10215/1, k. ú. Staré Mesto v zmysle § 16 ods.
3 zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov a § 9a ods. 8 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov

ŽIADATEĽ:

PharmDr. Janka Zemiarová

ŠPECIFIKÁCIA NEBYTOVÉHO PRIESTORU
k. ú. Staré Mesto
- Nebytový priestor (garážové státie), v polyfunkčnom dome súpisné číslo I.6302 v Bratislave, na ulici
číslo vchodu vo veľkosti podielu, postavený na pozemku parcela č. 10215/1, list vlastníctva č. 6669,
- spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti ,
- spoluvlastnícky podiel na pozemku parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape
parcela č. 10215/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1972 m2,
parcela č. 10215/3, druh pozemku ostatná plocha o výmere 476 m2,
parcela č. 10215/4, druh pozemku ostatná plocha o výmere 36 m2,
parcela č. 10215/5, druh pozemku ostatná plocha o výmere 14 m2,
ktorého veľkosť je ...
zapísaný na liste vlastníctva č. 6803
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.

SKUTKOVÝ STAV
Predmet žiadosti
Predmetom predaja je prevod spoluvlastníckeho podielu na nebytovom priestore s výlučným právom
užívať garážové státie uvedený v špecifikácii.
Dôvod a účel žiadosti
Žiadateľ je vlastníkom bytu č. v predmetnom polyfunkčnom dome. Syn žiadateľky je ZŤP
s postupným zhoršovaním zdravotného stavu. Garážové státie má slúžiť na parkovanie osobného motorového
vozidla a má uľahčiť situáciu žiadateľa.
Stanovenie kúpnej ceny
K navrhovanému predaju bol vyhotovený znalecký posudok č. 109/2015 zo dňa 14.10.2015, ktorý
vypracoval STATUS Plus, s.r.o., Ing. Iveta Grebáčová, ktorý bol vybratý na základe elektronického
náhodného výberu znalcov.

Cena
Všeobecná hodnota garážového státia, garáž č., Záhradnícka Bratislava bola znaleckým posudkom
stanovená na 13.541,50 EUR.
Všeobecná hodnota prislúchajúceho spoluvlastníckeho podielu na pozemku bola znaleckým posudkom
stanovená na 958,41 EUR.
Všeobecná hodnota stavieb a pozemkov po zaokrúhlení je spolu 14.500,- EUR.
Navrhované riešenie
Prevod v zmysle § 16 ods. 3 zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov v znení neskorších predpisov, § 9a ods. 8 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a § 6 všeobecného záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky
č. 6/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov.
Zdôvodnenie
V zmysle § 16 ods. 3 zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
v znení neskorších predpisov majú nájomca nebytového priestoru, vlastníci a nájomcovia bytov v dome
právo na prednostný prevod NP v polyfunkčnom dome. Pri prevode nehnuteľného majetku podľa § 9a ods. 8
písm. a), ktorým sa realizuje právo na prednostný prevod podľa osobitného predpisu (zákon č. 182/1993
Z. z.) sa ustanovenie odseku 1 až 7 pri prevode majetku obce nepoužijú.
Osobitné ustanovenia
Nadobúdateľ pristúpi k zmluve o výkone správy podľa požiadaviek § 8a zákona č. 182/1993 Z. z.
Spôsob splácania kúpnej ceny, ako aj povinné sankcie za nedodržanie podmienok platieb (jednorazových,
alebo podľa splátkového kalendára) budú uplatnené v konkrétnej zmluve s nadobúdateľom.
Nadobúdateľ uhradí správne poplatky za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra.
Stanoviská odborných útvarov Magistrátu
Oznámenie oddelenia účtovníctva a pohľadávok
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadnu pohľadávku voči žiadateľovi.
Oznámenie oddelenia miestnych daní a poplatkov
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľovi.
Oddelenie legislatívno-právne:
Oddelenie legislatívno-právne nevedie súdny spor so žiadateľom.
Stanovisko starostu MČ Bratislava – Staré Mesto
Nemám námietky.

