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Návrh uznesenia 

Miestna rada 
odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu 

sC h v á Ii ť, 
predaj nebytového priestoru - garáže č. 912, vo výmere 14 m2

, nachádzajúcej sa v suteréne 
stavby bytového domu súp. č. 1171, ulici Bullova č. 11 v Bratislave, vedenej na L V č. 2201, 
k. ú. Dúbravka, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach 
a príslušenstve domu vo veľkosti 1400/320119 a spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 

1400/320119 na pozemku parcela registra „C" pare. č. 2756/1, vo výmere 208 m2, pare. č. 

2757/1 vo výmere 231 m2
, pare. č. 2758/1 vo výmere 260 m2

, pare. č. 2759/1 vo výmere 252 
m2

, pare. č. 2760/1 vo výmere 270 m2
, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. 

Dúbravka, zapísaný na L V 3335, ktorý je vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava a v 
správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka, podľa ust. § 9a ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí Petrovi Priedhorskému a manželke Dáši Priedhorskej, 
Bratislava za kúpnu cenu 21 111,- EUR s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia tohto 
uznesenia. V prípade, ak kúpna zmluva nebude kupujúcimi v tejto lehote podpísaná, 
toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy 
obidvomi zmluvnými stranami. 

Dôvodová správa 

Skutkový stav 
Mestská časť Bratislava-Dúbravka vyhlásila za účelom predaja nebytového priestoru- garáže 
č. 912, vo výmere 14 m2

, nachádzajúcej sa na 1. PP stavby súp. č. 1171, ulici Bullova č. 11 v 
Bratislave, vedenej na L V č. 2201, k. ú. Dúbravka, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve domu vo veľkosti 1400/320119 a 
spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1400/320119 na pozemku parcela registra „C" pare. č. 
2756/1, vo výmere 208 m2

, pare. č. 2757/1 vo výmere 231 m2
, pare. č. 2758/1 vo výmere 260 

m2
, pare. č. 2759/1 vo výmere 252 m2, pare. č. 2760/1 vo výmere 270 m2

, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Dúbravka, zapísaný na L V 3335, obchodnú verejnú súťaž 
v zmysle ustanovení § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. 

Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená na základe Uznesenia Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 263/2017 zo dňa 12.12.2017 s najnižšou 
kúpnou cenou určenou na 16 800,- EUR, a ktorá bola zverejnená na webovom sídle 
www.dubravka.sk dňa 21.12.2017. 
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Primátor hlavného mesta SR Bratislava udelil k predaju predmetného nebytového 
priestoru predchádzajúci súhlas č.j. MAGS-SSN-47751/17, a to za cenu najmenej vo výške 
všeobecnej hodnoty majetku stanovenej v znaleckom posudku č. 60/2017 zo dňa 19.06.2017, 
nie však nižšiu ako 16.800,- EUR. 

Do obchodnej verejnej súťaže boli riadne predložené tri cenové ponuky, pričom 
najvyššiu cenovú ponuku predložil Peter Priedhorský vo výške 21 111,- EUR. Kupujúci sú 
vlastníkmi bytu v predmetnom bytovom dome. 

Z kúpnej ceny 21 111,- prináleží mestskej časti Bratislava-Dúbravka 60 %, to znamená 
12 666,60,- EUR. 

Z kúpnej ceny 21 111,- EUR prináleží Hlavnému mestu SR Bratislave 40 %, to 
znamená 8 444,40,- EUR. 

Stanovisko komisie Iegislatívnoprávnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom: 

Komisia legislatívno-právna, mandátová a hospodárenia s majetkom odporúča miestnemu 
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka schváliť predložený návrh. 

Hlasovanie 
Prítomní: 6 za: 6 proti: O zdržal sa: O 
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JtJD1\ l;VQ N'eSľ'OVil~I 

primátor 

HLA.VN~ MESTO SLÓV:ENSKEJ REPUBttt<Y 

BRATISLAVA 

Vážený pán staro sťa, 

Bratislava 
22 .. augµstá 2017 . . .. . 
Č.j. ~ MAOs.:.sSN-47751/17 ""So/-0:tJ;:}1 

~a záldade Vašej žiadosti c, k MP0-10025/2903'120'17~ vo '\i~ci udelenia· 

predc;hádz~j:ťrteho stUxlijsu primátora k prevodu vlástníctva nebytového. ptiestoi'u.~.ga:rl:ÍŽe č. 9ť2· 

a :p1:isluchájJľcelťo 'POdielii na. spo1Qčných„častíach; .-spoločných. zarfädeni'acha.prí~luš~nstve dotnif 

a špolú:vlastúfokeho potli~hi na poz~mku, Vo Yl~stníttv~ hlavrj,~,hq· mesta $ll Bratfšfävy, 

zvere1J.ého do správy mest~lcej ·ča.sti Bľatíšfava '-. l)úoravka, t,del1ttjer,1 podľa čL :ijQ od~\ i Štatúfil 

hlavného. mesta SR Bratíslayy 

predchádzajúé'isúhfas 

, . ~i~'; . .--.t~~,·u ::;;-L~·.·,, :: r·. ··.\ .• " . 

1~ prevodti,f,~:~Jf .. · .. éHo 'priestoru. - garáž : č .. 912, nachadzájúci. sa v sµte;:r~n~, ô ttým~re_p'.o·dlah.c:)V~j 

.plochy l4ioo: m\ v bytovom dome Bullova e. 9~11 113)5,:ľ'.l sµpisné čí$lo1 J;l'7t V'BrátisJ~ve1 

na- uHcf B:úllo'va;. člslô vchodu 11, kto1:ýje. vyb.utj(;lvaný na pozemku parcela re~istra ~;;C" pai:c~ľ~ 

č; 275(,/1, 2757/1 , i.758/l, 2759/1, 2760/ľ vkatastrálnom ňzemí ;Dúbravka._ óbe.c.Brijti.sfäva -

mestská časť ·búbravká, okres Bratísla:va IV1 iápis.uJý naJ iste viasfu.í9fy.a číslo 22.Ciľ vô 

'vlastníctve Hlavného mesta SR Bráťišlävy; V'spľáve me~M,<eJ č~ti Bľatislava. - búbravk~, . 

. :~a~{@JJt#lHi~!\~~~~~iRg,g!~l~tfQ}~ľ?pokľčných časťiaéh, spoločných zätiädenia:Qh a prlShl~~nstv~ 

. ôoinu vet veľkosti 1400/320119 a@J!J~)?ľ~J!B~~f iflj~{pg:d{~f u o vel'kosti l 40Q/3ZOÍ 19' n~,pozepiku 

parcela registra ,,ť1 J?:ai"Céla O. :Q.75.6/X; o··vym~re 208 :m'2,. parcela č. 2757/1 c;> vx~nete 231 m2~ 

pátc~la č, 2758/1 o výmere: 260 m2, páľceia č .. 2759./l ô výtn:~i;e 252 ni\ parceic1 č. 276.0ll 

o: vymer!3 2 70 ,ni?~; dtuh po.z.emkit zastavané plochy' a náďvoria, v kafastťáh:1qm úzémí PUbr~vk; 
obec;Bratislava ,_ mesfäJ~á časť· Dúbravka~ olcr~š Bratislava. IV, ~e:p.:foai\ý ii.a list~ vľasmi~tva: ~fs.(q 

ľt . . ,rli-



3335 ýo vlasthfo;tv.e Hlavného mesta SR Bra:tfäiavy, vsptá.ve mest~l<ej časti .Bratisl~vg --· 

Dúbťa.vka. :Súhlas na: prevod uôéfri}em v zmysle ·§ 16 od~, 3 .zákona NR SiR. c. ťSi/19'9J .Z;,z, 

o vlastníctve bytov a nebyto;vých p.ríesťorov v znetií neskoršich pŕedpisov} formou oôéliodnej 

verejn~J súťaže, nakoľko b,ýva1ý uájo1nca: zo:m:r.~l. a kpi"echod11 najmu nedo§lb, nakgľko de.diči' 

o pokračovanie vt1áj.rne· nepožťadali 

za qenitmiriimálne 16.800 €. 

Súhla:r,udef4jern do 3'Q:'.06.:20l8 s·podmienlWni': 

'". · nájomca n~bytovélío pd~stqt.Q, vJasfuíéia náj:omcovia bytov V'dpme majú. prá'.vó nä.prednostný 

prevod.ne:IJ.ytového priestoru d.ó vlastnfotyav fomto p,oracJf; Jným. akd rtájomcol!rUebytových 

p.tfostoro:v„ vlastníkom ·bytov~ nájomcom bytov v dome môžno nebytó:vý prieštor'previest' cfo 

vtastnfot_va len so súhlasom, spofoč~nstva. V prípäd~,, Ž~<ô bcho.dn-ý,_ v.et~jnú .súť~ž Vyhrá osobc4 

ktorá nieje vlastrukom bytll a.lebo nebytqyého ptiestóru v-b.yt_ovom dôme, ·y ktorom $.a giú"áz 

nachádza, m~tská časť Dúb.ri1.:vka predloží hfogisttaňl hlavijého :mesta: SR .13°rijtis.lavy· súhlas. 

spbločenstvä vfastnikov s: prevodom vlastníctva víťl:lZheinil zát,ijemcôvi~ pred podpisom 

:l&pn~j zmluvy 

- prevod b~de uskutqČI:J,ený ·v.súlaďe. so vš,·e.tkými ustanqv~,nJami. ·zákon~. č\, 138/.1991. Zb.· 

91najetkU- ohcŕ v znení ne$J~oršfch ·predpisa.v, zákona č. 1,82/ľ .99·3 Z~ t, o:ivlastníctve bytov. 

·ll. nebytových priestorov v zneni neskorších predpisov a Všeobecne záväzrtéha nätfad~ni~ 

hlavného nlešfä. SR Bratislavy č. 6/1995 o pr.evocfo. vlastr:ifotVa bytov a nebyto:vých:.pdestorcľv 

v znení ctaiších uprav; 

-· v.kúpnej.zmluve bude· dóho:dn,utý .t~~mfo zaplatenia kúpneľ c:eliy pa:tdaceJh1.a:vneilľU ·me$tu š.R 

Br~tMavy ·v'zmys1e Šfatutu hlavnéhq mésfä .SR ·Bratisl"-~Y ( ako·· aj pi:ipadné .šhldcci~J 

rtajneskôi' dq·, JO dniodo .dna, pocJ,písaiJ.ia zm1uvy o prevode v.lastníctv.a ·nebytôvého pries.foru 

kuptJjúcim, 

Z~qveň Vás žiadam o zasl&ní~ dvoPh i:oynopisov ztniuvy o,prevode vlastníctva 
11ebytoyého .priestói:u. do 10 praó.ovnýbh _qní ,po p_odJľísaní zmlµvy zmluvnými: $ťtéiňatrti .ria. 

lvfägistrát hfavn~ho· mitsťä .SR. Btatfäfavy pre evidf;lnčhé a archí.v:ne@e{y, 

Vzhi.'a:däm 11~ vyššie uvedené si Vás dovol'.uJem µpózomiť, .že -vlastníci nebytových 

priestorqv v 1;rveäenom bytovom dome ne.qi~Jú pravo n,a pfe9nosfrrvnr~d. A 

:$1?-·ozdra.vom 

Váženýp~ 
RNDr. Martin Zaťo:vič . . ( ' . . . . 

starosta qiest:>keJ'. č.ás.ťi . 
. :13fätisláv.är Dlíbravka 
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