
Mestská �as� Bratislava – Ružinov 

Materiál na rokovanie 
Miestneho zastupite�stva 
Mestskej �asti Bratislava - Ružinov 
d�a 16.12.2014 

Návrh 

na dobrovo�nú dražbu bytu �. 10 na 4.p.  
bytového domu Záhradníckej 65,67,69 súpisné �íslo 4839 v Bratislave, 

na ulici Záhradnícka, �íslo vchodu 69 

Predkladate�:      Obsah materiálu: 

Dušan Pekár v.r.     1. Návrh uznesenia MZ 
starosta      2. Dôvodovú správu 
       3. Predchádzajúci súhlas primátora 
       4. LV �. 1214 a �. 4164 
       5. Snímka z katastrálnej mapy 
       6. Znalecký posudok 
       7. Zápis z výberového konania 

         
Zodpovedný: 

Mgr. Zuzana Maturkani�ová v.r. 
prednostka 

Spracovate�: 

Mgr. Henrieta Valková v.r. 
vedúca odboru sociálnych vecí 

Monika Repášová v.r. 
referát nájomných bytov 

Bratislava, november 2014 



N á v r h    u z n e s e n i a 

Miestne zastupite�stvo 
mestskej �asti Bratislava – Ružinov 
po prerokovaní materiálu 

A.  s c h v a � u j e  

predaj vo�ného bytu �. 10, 4.p. v bytovom dome Záhradnícka 65,67,69 súpisné �íslo 4839 
v Bratislave, na ulici Záhradnícka, �íslo vchodu 69, ktorý je vybudovaný na pozemku  
parcelné �íslo 10464 v katastrálnom území Nivy a spoluvlastníckeho podielu na spolo�ných 
�astiach domu, spolo�ných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu  na pozemku 
evidovanému na katastrálnej mape ako parcela registra „C“ parcela �. 10464, ktorého 
ve�kos� je 1756/177650 formou dražby, za cenu bytu a spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku minimálne vo výške 5 049,67 € ur�enú primátorom hlavného mesta SR Bratislavy. 

B.  u k l a d á 

Mgr. Zuzane Maturkani�ovej, prednostke

zabezpe�i� realizáciu predaja vo�ného bytu �. 10, 4.p. v bytovom dome Záhradnícka 
65,67,69 súpisné �íslo 4839 v Bratislave, na ulici Záhradnícka, �íslo vchodu 69 formou 
dražby 
          T: do   28.02.2015 



Dôvodová správa 

Mestská �as� Bratislava – Ružinov z dôvodu zlého technického stavu vo�ného bytu �. 10, 
4.p. v bytovom dome Záhradnícka 65,67,69, súpisné �íslo 4839 v Bratislave, na ulici 
Záhradnícka, �íslo vchodu 69 o podlahovej ploche 17,56 m², ktorý je vybudovaný na 
pozemku parcelné �íslo 10464 v katastrálnom území Nivy, obec Bratislava – m.�. Ružinov, 
okres Bratislava II a spoluvlastníckeho podielu na spolo�ných �astiach domu, spolo�ných 
zariadeniach domu, ktorého ve�kos� je 1756/177650 zapísaný na liste vlastníctva �. 1214 
a spoluvlastníckeho podielu  na pozemku evidovanému na katastrálnej mape ako parcela 
registra „C“ parcela �. 10464, o výmere 491 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
ktorého ve�kos� je 1756/177650, zapísaný na liste vlastníctva �. 4164, (�alej len „byt“), vo 
vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, v správe Mestskej �asti 
Bratislava – Ružinov a v súlade s dražobným poriadkom Mestskej �asti Bratislava – Ružinov 
pripravuje dražbu predmetného bytu. Nevyhovujúci technický stav bytu je bližšie popísaný 
v znaleckom posudku a vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu. 

Sú�asne prebehol výber dražobníka v súlade so  zákonom �. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
výberová komisia na vyhodnotenie predložených ponúk d�a 13.8.2014 v súlade s ust. § 4 
zákona �. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov vybrala ako dodávate�a s nízkou hodnotou spolo�nos�
Dražobná spolo�nos�, a.s.. 

D�a 8.4.2014 primátor hlavného mesta SR Bratislavy udelil súhlas na prevod vlastníctva 
vo�ného bytu formou dražby za cenu minimálne vo výške 5 021,23 €, stanovenú v znaleckom 
posudku �. 10/2014, vypracovaného Ing. Danielou Polákovou, znalcom v odbore 
stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnute�nosti. D�a 30.9.2014 primátor potvrdil 
udelený súhlas a akceptoval minimálnu cenu stanovenú v znaleckom posudku �. 48/2014 zo 
d�a 4.9.2014 vo výške 5.049,74 € s podmienkami (vi� súhlas primátora).  

V zmysle vyššie uvedených skuto�ností predkladáme návrh na predaj vo�ného bytu �. 10 a 
spoluvlastníckeho podielu na spolo�ných �astiach domu, spolo�ných zariadeniach domu 
a spoluvlastníckeho podielu  na pozemku par. �. 10464, ktorého ve�kos� je 1756/177650 
formou dražby, za cenu vrátane ceny pozemku minimálne vo výške 5 049,67 €  ur�enú 
primátorom hlavného mesta SR Bratislavy.  








































































