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Bratislava, jún 2020

Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
schvaľuje
podľa ust. § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a ust. § 140 Občianskeho
zákonníka predaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 30/48 na dome so súp. č. 3989 postavenom
na parcele č. 7615/1 a na pozemkoch parciel registra C KN č. 7614, záhrada o výmere 446 m2, C
KN č. 7615/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 655 m2, C KN č. 7615/2, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 175 m2, C KN č. 7615/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 28 m2 a C
KN č. 7615/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15 m2, ul. Šancová 2 v Bratislave do
podielového spoluvlastníctva:
1/ Iris Taussing, Yehoshua Bin-Nun, Herzelia 52, Herzelyia, 46763 Izrael, v podiele 30/144
2/ Eyal Quastler, 3100 Raccoon Valley Road, Granville, Ohio, 43023 USA, v podiele 30/144
3/ Orly Froydental Quastler, Rashi st. 16, Tel Aviv, Izrael, v podiele 30/144
za kúpnu cenu 718 750,- EUR s podmienkami:

- kúpna cena bude zaplatená v celkovej výške do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy,
- kupujúci uhradí správny poplatok za katastrálne konanie,
- kupujúci preberá v plnom rozsahu existujúce nájomné a užívacie vzťahy,
- najneskôr s úhradou kúpnej ceny sa vysporiada podiel mestskej časti na prípadných výnosoch
z nehnuteľnosti,
- v prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy kupujúcim do 3 mesiacov odo dňa prijatia
uznesenia miestneho zastupiteľstva, stratí toto uznesenie platnosť.

D ô v o d o v á

s p r á v a

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie č. 3, 814 21 Bratislava (ďalej len
„mestská časť“) je v zmysle § 6 ods. 2 zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí správcom
spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 30/48 na majetku hlavného mesta SR Bratislavy, a to stavbe
so s.č. 3989 na parcele č. 7615/1 a na pozemkoch parciel č. 7614, záhrada o výmere 446 m2, č.
7615/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 655 m2, č. 7615/2, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 175 m2, č. 7615/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 28 m2 a č. 7615/4,
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15 m2, LV č. 4287, k.ú. Staré Mesto, ul. Šancová 2 v
Bratislave (ďalej len „nehnuteľnosť“).
Ďalšími spoluvlastníkmi nehnuteľnosti sú:
1/ Iris Taussing v podiele 10/144 a v podiele 8/144, teda spolu v podiele 18/144
2/ Eyal Quastler v podiele 18/144
3/ Orly Froydental Quastler v podiele 18/144
Ďalej tiež („spoluvlastníci“)
Spoluvlastníkov z dôvodu ich trvalého pobytu v zahraničí generálne zastupuje splnomocnenec
Ing. arch. Miloš Hartl.
Splnomocnenec
spoluvlastníctva
o nehnuteľnosť.

dňa 12.12.2019
k nehnuteľnosti,

podal aktuálnu
ktorou potvrdil

žiadosť o odkúpenie, vysporiadanie
kontinuálny záujem spoluvlastníkov

Stavba domu so s.č. 3989 na parcele 7615/1 bola vystavaná po roku 1908. Podľa technického
preukazu zo dňa 31.08.2019 vyhotoveného Ing. Marekom Farárikom a Ing. Ctiborom Hulkom
(ďalej tiež „technický preukaz“) je stav objektu poznačený zanedbanou údržbou, v rámci ktorej
boli vykonané viac menej iba havarijné opravy a najnutnejšia údržba. Technické a technologické
časti objektu sú už za dobou životnosti. V niektorých častiach nehnuteľnosti (pavlače, fasáda,
kanalizácia) už ide o život a zdravie ohrozujúci stav. Na objekte je potrebné vykonať komplexnú
obnovu pozostávajúcu z výmen a opráv: rozvody elektroinštalácie, rozvody vody, rozvody
kanalizácie, rozvody plynu, hydroizolácia, vykurovanie, konštrukcie pavlačí, balkónov a stropov,
konštrukcie krovu a strešnej krytiny, komíny a exteriérové a interiérové úpravy (steny, stropy,
podlahy, schodiská, zábradlia). Statika nie je narušená. Stavba zodpovedá svojmu veku a údržbe
a hodnotená je ako poškodená. Objekt je situovaný ako rožný v lokalite na križovatke ulíc
Šancová, Predstaničné námestie a Štefánikova. Príjazd, vstup do objektu je zabezpečený
z miestnej komunikácie ul. Šancová zo severnej svetovej strany. Objekt nemá vyhradené plochy
pre parkovacie státie. Pre tieto účely je možné využiť susedný pozemok určený ako platené
parkovisko, prípadne uličné parkovanie v okolí objektu.
Objekt domu má celkovo 6 podlaží (suterén, prízemie, 1.- 3. poschodie a podkrovie, v ktorom je
možné realizovať nadstavbu). Je v ňom 22 bytov a 1 nebytový priestor v nájme. Celková
podlahová plocha bytov je 1960 m2 a nebytových priestorov je 45 m2. Objekt nemá ústredné
vykurovanie. Objekt je napojený na vodovod, kanalizáciu, rozvod elektriny a zemný plyn.
Príjmy z výnosov nehnuteľnosti sú nedostatočné pre údržbu, rekonštrukciu a obnovu
nehnuteľnosti a mestská časť nedisponuje finančnými prostriedkami, ktoré musí podľa
Občianskeho zákonníka a Ústavy SR ako spoluvlastník do nehnuteľnosti investovať kvôli tomu,

že vlastníctvo zaväzuje a každý vlastník je povinný sa o svoj majetok starať a predchádzať vzniku
prípadnej škody. Z prehľadu príjmov a výdavkov vyplýva že mestská časť s ohľadom na svoj
podiel na nehnuteľnosti je za roky 2016 – 2018 v strate takmer 18 000,- EUR.
Príjmy pre nehnuteľnosť vyplývajú prevažne len z regulovaného nájomného užívateľov bytov,
ktorým bola v zmysle zákona č. 260/2011 Z.z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých
nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996
Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) daná výpoveď z nájmu. Daná
situácia sa týka 10 užívateľov, ktorým bola hlavným mestom Bratislava aj priznaná bytová
náhrada a 3 užívateľov bez bytovej náhrady. V dome sú tiež 4 nájomcovia bytov, na ktorých sa
nevzťahuje právny režim zákona ako aj 1 nájomca nebytového priestoru. Právne postavenie
užívateľov aj nájomcov zostane zachované aj po prípadnom prevode podielu mestskej časti, a to
až do doby reálneho poskytnutia bytovej náhrady v prípade užívateľov, ktorí na ňu majú nárok.
Žiadateľ vyjadril v žiadosti o odkúpenie snahu riešiť ich bytovú otázku aj individuálne.
Podľa znaleckého posudku č. 191/2019 zo dňa 16.10.2019 vyhotoveného Ing. Miloslavom
Ilavským, PhD. (ďalej tiež „posudok“) bola stanovená všeobecná hodnota nehnuteľnosti stavby
vrátane pozemkov na zaokrúhlene 1 150 000,- EUR, pričom hodnota spoluvlastníckeho podielu
mestskej časti predstavuje zaokrúhlene 718 750,- EUR. Okrem stavby a pozemkov je do
ocenenia zahrnutý aj prístrešok kontajnerového stojiska na parc. č. 7615/2, plot na parc. č.
7615/2, plot vo dvore na parc. č. 7614, vodovodná prípojka na parc. č. 7615/2, kanalizačná
prípojka na parc. č. 7614, prípojka zemného plynu na parc. č. 7615/2, prípojka NN na parc. č.
7615/2, spevnená plocha na parc. č. 7615/2.
Celkové náklady na kompletnú sanáciu domu podľa posudku predstavujú sumu 1 095 340,- EUR.
Podľa technického preukazu pri súčasnej výmere celého objektu 3280 m2 bude potrebné do
stavby preinvestovať financie cca 2,1 – 3,3 mil. EUR. Finančné krytie takéhoto rozsahu si bude
vyžadovať realizáciu nadstavby. Technologickú, finančnú i časovú náročnosť rekonštrukcie
stavby zvyšuje aj jej zaradenie do zoznamu kultúrnych pamiatok, pričom obnova bude vyžadovať
prerušenie jej užívania. V tomto kontexte mestská časť zabezpečuje vyjadrenie Ministerstva
kultúry SR o predkupnom práve štátu.
Mestská časť disponuje tiež starším znaleckým posudkom č. 66/2012 zo dňa 27.11.2012
vyhotoveným Ing. Ivanom Pukanom. Tento posudok určil hodnotu podielu hlavného mestamestskej časti na nehnuteľnosti na 844 000,- EUR.
Podľa ust. § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení „obecné
zastupiteľstvo schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa majetku obce a kontroluje
hospodárenie s ním.“
Podľa ust. Čl. 2 ods. 7 písm. f) Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré
Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto „Nakladaním
s majetkom sa rozumejú najmä všetky právne úkony mestskej časti smerujúce k vzniku, zmene
alebo zániku právnych vzťahov, predmetom ktorých je majetok podľa týchto zásad hospodárenia,
a to najmä: prevod vlastníctva.
Podľa Čl. 80 ods. 4 písm. a) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy platí, že „Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje prevody vlastníctva nehnuteľného majetku zvereného do správy mestskej časti, to
neplatí, ak je Bratislava povinná previesť nehnuteľný majetok podľa osobitného predpisu.“
Podľa Čl. 80 ods. 5 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy platí, že „K prevodu vlastníctva podľa
odseku 4 písm. a) je potrebný predchádzajúci písomný súhlas primátora, to neplatí, ak je Bratislava
povinná previesť nehnuteľný majetok podľa osobitného predpisu. O súhlas žiada starosta. Žiadosť

o súhlas musí obsahovať najmä formu prevodu vlastníctva, cenu a dobu. Primátor písomne oznámi
svoj súhlas alebo nesúhlas do jedného mesiaca odo dňa doručenia žiadosti. Primátor môže udeliť
plnú moc starostovi na podpísanie zmluvy o prevode vlastníctva.“

Podľa ust. § 3 ods. 6 zákona č. 260/2011 Z.z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých
nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996
Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov „Nájomca, ktorý má nárok na bytovú náhradu a
nájomca, o ktorého nároku nebolo právoplatne rozhodnuté, nie sú povinní sa vysťahovať z bytu a
byt vypratať, kým im obec neposkytne bytovú náhradu podľa § 5 ods. 4. Na práva a povinnosti
nájomcu podľa prvej vety sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.“
Podľa ust. § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí sa ustanovenia odsekov 1
až 7 nepoužijú pri prevode majetku obce, a to podielu majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné
predkupné právo.
Podľa § 140 Občianskeho zákonníka platí: „Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú
spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe. Ak sa spoluvlastníci nedohodnú
o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov“.
Podľa ust. § 23 ods. 1 zákona č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu „Ak vlastník zamýšľa
predať kultúrnu pamiatku alebo jej časť, je povinný písomne ju ponúknuť na kúpu štátu
zastúpenému ministerstvom. Ponuka sa vykoná ohlásením všetkých podmienok.“
Podľa ust. § 23 ods. 4 zákona č. 49/2002 o ochrane pamiatkového
„Ak štát ponuku neprijme do 30 dní odo dňa jej doručenia, predkupné právo zaniká.“

fondu

Mestská časť má s ohľadom na technický stav a nerentabilnosť záujem vysporiadať
spoluvlastníctvo k nehnuteľnosti, a to odpredajom svojho spoluvlastnického podielu o veľkosti
30/48 ostatným spoluvlastníkom pomerne podľa veľkosti ich podielov. Keďže každý zo
spoluvlastníkov má vo vlastníctve podiel o veľkosti 18/144, podiel mestskej časti by sa im
odpredával rovným dielom, teda každému po 30/144.
Predchádzajúci súhlas primátora hlavného mesta ako vlastníka spoluvlastníckeho podielu so
zmluvným prevodom bol v zmysle Čl. 80 ods. 5 Štatútu hlavného mesta mestskej časti udelený
dňa 30.04.2020 za cenu minimálne 718 750,- EUR. Z dôvodu výšky kúpnej ceny a s ohľadom na
súčasné trhové ceny nehnuteľností, hlavné mesto odporučilo prehodnotiť výšku ceny na
Miestnom zastupiteľstve mestskej časti.
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FOTODOKUMENTÁCJA STAVBY

Znalecky úkon

člSlo

19112019

9

Znalecky Ukon člslo 191 /2019

CJ Ing M1Joslav /lavsl<y, PhD

5trana. 10

Znaleaý úkon či sto 191/'2019

šancová 2

Prfjmy spolu
Wdajespolu
Výnosy/str ata spolu

2016
43 954,96
20 358,53
23 596,43

2017
45 254,47
91495,14
-46 240,87

2018 Celkom za 3 roky
135152,51
45 943,08
52 OU,48
163 865,35
·6 068.40
·28 712,84

podlel 90/144

14 747,77

·28 900,54

.3 792,75

-17945,52

/

Ing. 1rcl1. MlloJ lhrtl, • • • • • • • aDrnlbluva
---·-------,··---------------~---

MČ Bratislava· Shu-é Mettto
Odd. ~tkov6- ref\'1'41 a1a,jetkový
VoJuiskťbo oAbrc!lo l
814 21 Dmtisl1tva 1

V Brati$1ave daa 11.12.W19
Veo : žwt,,.I' u odld1ieolci spolmiMcnldai„o tl(ldllllu 11 dC1Gowj
2 Dnitlalllva Cl\lldonn6 na LV 4287 k.6. Sll1'6 Mest1>

n~ltutd~U ua .Ucf &ncon

Dolopodplaant •Ploontoctl<lllý ZJ!swpai apoluvl!Lltnlkov rodmy Qustlar 1111 dornovoj
ochn111efao&ai Vám pn:dk_lacf4m našu fiadosť o \l}'aJ>Oritdaaio spoluvt.inictva na apulo&w:j
ttdinutot'nostl &neovi\ 2.
Dom šancov~ 2 poltlviU prut:arý ~ia vl.utnflcov, Cudovtt BnLW1 s mu!. Ma1dal~
v roku 1906. M1111f.c[fa Bratlll mali Cri ded: Dr. Joz.efa Dra11DA, Bdu1mfa l31"11111a 11 dcdru Oli.etu QumJ«
rod. &ion. CAA11 Š&aco\11 2 bol dornoYOm rodiny a ich <tctI do &sii dcpotticio do ~
t4bon. N~prv ~Wnllf :r.obnal 1iv«y nidctorým vlns111itom domu .11td11cd~ prdivllm
potomkom JIO(ort1 koiuuMmwi ulrldol aj ich domov. Nori demokracia po rotu 1989 1111 po.kWiils
o o!pmvu krívd av.141: ~no.
·
Dom Smcova 2, je v ~snosd v podickwom spoluvlasWctve potomkov pt\na l!rv!ua
Quastlci., kt0f"ém11 bola vrtwoA len~ Ich rodinn6ho naje1lu v reku 1992 v rcltillJCnum kooaaJ.
Vlastn!ctvo mcnov&nej nch1111tol'noatl dtlOS je:
• HL meslú SR Bratiflan (v '!rivc MC S1Ar6 MeislO)
• Iris 'liuw.ig Quastler (W1. olK!. SR)
• Eya.I QuastJer {ltát. ob6. SR)
• Orly Froydectal Qttutlor (lrAi. ob6. SR.)

v podiele 30/41 ('" 62,S%)

v podl:lo 181!« (• 12,5%)
V podiele 1S/144 (ra ll,5%)
v podJo[e 181144 (a 12.5%)

ltocllna Quastler aa prostrednl'ctvom moJrj OIOby pro1Jctívne 'llp4Jlfa na apnvo 1 ror.hodovanf
o spotomom maj~t.Jcu s MC Slanl Mesto, alm 7.llsclipoom vWlnoV'ého spoht.Ylasbdb. RiJtoric«_y, nio
Ylctky IWltodnotia v~Inov6ho spohrvlaslnfka boli M pcóSpoch oehnutof'oo6d, l!obo d&!li:dkorn s6
dnes komplikované u.ijomu6 vU'lhyh:mlUV)I u1Na~rovloijom1dkov dom11. Pr(jmy domu lá
llmltov110" rcgulovaaým nájmom, ktcré n!c .U ldloprw! iabelpol!lt' obnovu domu anJ dttcs an i do
bud'1cAD!lti.

n~ldady

V J.u 201S cmc na vl.ascru!
l'Clllimn!J komplet obnovu jcdnibo prúdocbo Cl
T.dov1G1ova116ho 2 iz.f>oftbo bytu na prizilmf ob)lrktu a od t~ doby &mo v doroo osobno prf'.amnl
Pobytom v dome llltle denne kooliontovanf • J>l'Oblémeml domu po teohníckoj, privnej alrtWcc, Uo
~ n'1ad111nl o4jamnQcov, klon§ sa vbfy mdhno proaktjvoc riešil' v rllmGI mioh m()bioeti, ~ .O
.vili.k lltlÚ1Dvan6.
,
,
.
N'Jomnfol a ulfvate1ia v dome sa nám sťmlJO 111 elútrajoo mv domu a jeho &sti. Oslovlljú 116s
o pomoc prl rle.Joal ich probl6mov s uffo111Jrn bytov pre 7lý toohniclcý $blv rosp. nás tllldaj6
o pomocJpodporu a aktľvbll pri hriu1aar ric!lectf kb bytovej othky do budtlooostL

•

Problémy tk>r11 11 11lmicme v týchto oblastioch;
Zlý/kritický technický stnv domu a jeho čnst!, v niektorýcl1 oblastiach v zmysle odborného
posudl..u „Technický preukaz nchnutcl'nosti" z 0812019 už vykazuje vážne riziká pre
ulív11teľov domu so 2.0dpovcdnosťou vlastníkov.
• Olljekt je registrovanou kult(1mou pamiatkou pod é. 733/I, čo ~i vytJiduje extra odborný aj
finančný prístup k rekonštrukčným aktivitám.
• Komplikované právne/nájomné vďnhy v don11.: sťduj ú možnosti 11akladani11 s nehnureľnosťou
(l l nájomnikov - potvl'dených fokateľov na pridelenie náhndného bytu1 1 nájomnd wiluva
„bez" možnosti \'YJlOVedttnin! !!, 4 nójomnfci po výpoved i bez náhrady a bez ďalšieho riešenia,
3 nájomné 'l.mluvy s mo,Jl0.~ťo11 dohcxly na riešc.:nJach)
• Príjem domu v 16 prfpadoch j e len režime regulovaného nájmu, 2 náj omné vzťahy sú mimo
regulovaného nájmu {,.,komerčný nájom") nvSnk s dohcxlou invcstovw1 io vlastných
prostriodJcov do predmetu nújmu, 1 štandardtu\ nájomná zmluva nebyt. priestoru - malé
kademfctvo.
•

l'roblémy domu sa daj(1 riešiť len v pript1de jasného a adresného vla.~tnfctV'a nehnuteľnostl, n s
nasadcn{m aktfvneho a zodpovedného osobného pristupu pri ricšca( nn.stolenýcb problémov.
Zámerom rodiny Quaster jo navrátiť pôvodné v~lnlctvo domu sp!lť do nik rodiny a ná.c;lcdnc
~ť postupne riešiť uvedené problémy domu po technickej a~o aj právnej strtinke. Technický stav
obj ektu bude nutné riešiť významnou finančnou investíciou do rekonštrukcie. Nájomné V7.ťahy v
dome je ta.ktief. numé wčať postupne riešiť. lndividuúlnym rokovon[m s W .dým nájom nfkom je
mof.oé nájsť riešenie, k čomu nás aj oslovujú.

Čarovný prútik ocmdmc, máme však kapacity a možnosti začať nahromadené R rokmi zdedené
problémy v ,,našom" dome postupne riešiť.
Súkrom né a verejné spoluvl.astnlctvo na objekte šancova 2 za o tatných 30 rokov
nepret1káT.aJo cfcktfvnu životaschopnosť. Na základe uvedeného preto dúfame od samosprávy lll. m.
SR Bmtislava Bito aj MC Staré Mesto rodpovedný prlstup pri nápruvc krivd minulosti.
V prípade akýchkoľvek otázok alebo dotarov vo ve<:i sme pripravení n« dJskusfu. , .
S poutravom

L1g. an:n. M11os nana

Našu žiadosť opierrune o odborné posudky a zistenia ktorými MČ Staré Mesto disponuje:
• Technický preuk~ nehnuteľnosti z 08120 L9
• Znalecký posudok 19112019 z 10/2019, Ing. Ilavský
• Osobné skúsenosti oswných rokov oa dennej búo ako uživatel' domu.
• Mailová komunik,cia spofuvlaslnlkov pri spoločnej správe
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Mntúš VaJlo

primfltor
HLAVNÉ MESTO SLOVENSKF„I RFPlJBLlKY
BRA'ľlSLA VA

Bratislava 30.04.2020

Č.j.: MAGS OGC 47 789/2020

VM.ená pnni starostka,
nu zAk.ladc Va~cj žiadosti zo dňa 3 L.03.2020 č.j. 4047/5952412019/MAJ/Luk, vo
veci udelenia predchádzajúceho sUh.lasu primátora k prevodu vlnstnJclva neJinutcľnétto
majelku zvereoého do správy mestskej časti Rmtislavo - taré mesto, u deľujem
predchád1::1júci s\1hlas

č.

01 01 0026 20

podľa čl. 80 od11. 5 Št1nútu hlavn~ho mesta
R Bratislavy k odpredaja
spoluvla. tníckcho podic)u o veľko ti 30/48 v kacastrálnom W:eml 'tnré Mesto

po7.emkov registra „C"
•
•
•
•

•

pllľC. č. 7614 -záhrada o výmere 446 m2
~c. č. 76 15/J - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 655 m2
pare. č. 7615/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 175 m'pare. č. 7Gl513 zn.stavaná plocha a nádvorie o výmere 28 m2
pare. č. 7615/4 - zastavaná plocha a nädvorie o výmere l 5m1

a stavby

silp.č.

3989 na parcele č. 76 J5/l

všetko /..Spísané na LV č.4287 v podiele 30/48 v prospech hlavného mesta SR
Bratislavy,
do vlnstnfcwa LA cenu najmenej vo výške všcobecrlej bod.noty rru1jctku stanovenej v
maleckom posudku č. 19112019 zo dua 16. 10.2019, vypracovanom vsúlnde
s požiadavkami 7.ákona SNR e. 138/ 1991 .Zb. o majetku obcf, v wenl neskorších
predpisov, nie však ni ~iu ak.o 718 750,00

tt

s podmienkami:

bude uskuločncný v súlade so všelkými ustanoveniami zákona
č. 1381199 l Zb. o majetku obcí v znení neskoršlch predpisov,
v-i.ťahujúcimi sa na prevod vlastn!ctva nťhnutc ľnosti podľa§ 9a ods.8 písm. c)
predaj

SNR

v prípade uplntnenill predlrnpného prdvis - predkupné právo mM,e byť dohodnuté
len pre hlavné mesto SR Brntislavu
v kúpnej zmluve bude donodnucý termín wplntenia kúpnej ceny patriacej
hlavnému mestu SR Bratislave v zmysle Štalúltl hlavného mesta SR Bratislavy
(ako aj prípadné sankcie) najneskôr do 30 dní o<lo d ňn obojstranného podpísania
kúpnej t.mluvy.

'l. dilvoda výšky kúrincj cc11.y a ohľado m nn súfosné trhové ceny nc lmutct•oos ťí,
odpoľúčama m tskcj časti Br:iti.slava taré MC11lo prehodnoät' vý"ku ceny nn
Mic!lfnom z1tstupiteľstvc m cst'ikcj čnsti Brntislava - taré Mesto.
Tento sú hla~ platJ 12 mesiacov odo di\a podpisu.

V zmysle čl. 80 ods. 5 Štnlll~U hlavného mesta SR "Bratislavy Vám udeľuj em
plnú moc
na podpísanie kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva podielu 30/48 m1.
poumkoch registra ,,C" parc. č. 7614, parc.č. 7615/1-4 a na stavbe s.č. 3989 po:.iavcnoj
na parc.č. 7615/l v k. t.'.1. taré Mesto, ako aj nl1vrlm oa vklad vlastníckeho prúva do
katasb·a nehnuteľností.
Zároveň Vás žiadam, po obojslnUul<lm podpise kúpnej zmluvy, o zaslanie Lrocb jej
rovnopisov do 5 pracovných dní oa Magistrát hlavného mesta SR llratislavy pre
evidenčné a archivnc účely .

lk.h1
S po1.dravom

Vážená pani
Tng. ar-ch. Zuzana Aufrichlová
starostka mo.c;tskcj časti
nratislava - t.aré Mesto

