
Mestská �as� Bratislava–Ružinov

Materiál na rokovanie 
Miestneho zastupite�stva  
mestskej �asti Bratislava-Ružinov 
d�a 27.6.2017 
  

Návrh 
na prevod vo�ného nebytového priestoru �. 12-1 (prevádzkový priestor), 1.NP., o výmere podlahovej 
plochy 321,23 m2 v hospodárskom bloku Mesa�ná 12, súpisné �íslo 3407 v Bratislave do vlastníctva 
vlastníka pozemku, na ktorom je hospodársky blok postavený, SPV five s.r.o., so sídlom Tichá 45, 
Bratislava, z dôvodu hodného osobitného zrete�a

Predkladate�:     Materiál obsahuje: 

Mgr. Martin Pener, v.r.    1. Návrh uznesenia MZ 
zástupca starostu    2. Dôvodová správa 
      3. Žiados�
      4. Stanovisko PRS, a.s. 
      5. Územnoplánovacia informácia 
      6. Znalecký posudok 
      7. Súhlas primátora 
      9. Stanoviská komisií 
Zodpovedný:

JUDr. Michal Sygút, v.r. 
prednosta 

Spracovate�:

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

Silvia Val�eková, v.r. 
referát  nájomných bytov 

Materiál bol prerokovaný:
KLPaK  d�a 4.4.2017 
KÚPŽPaD d�a 15.5.2017 
KFP�aI  d�a 24.5.2017 

Bratislava, jún 2017



2

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  

prevod vo�ného nebytového priestoru �. 12-1 (prevádzkový priestor), 1. NP o výmere podlahovej 
plochy 321,23 m2 v hospodárskom bloku Mesa�ná 12, súpisné �íslo 3407 v Bratislave, na ulici 
Mesa�ná, �íslo vchodu 12, ktorý je vybudovaný na pozemku parcelné �íslo 15673/8 v katastrálnom 
území Ružinov, obec Bratislava–m.�. Ružinov, okres Bratislava II, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, v správe Mestskej �asti 
Bratislava–Ružinov, zapísaný na liste vlastníctva �. 4560 a spoluvlastníckeho podielu na spolo�ných 
�astiach a zariadeniach hospodárskeho bloku, ktorého ve�kos� je 32123/59396 z dôvodu hodného 
osobitného zrete�a 

za cenu 54 200,00 € 

pre žiadate�a – vlastníka pozemku:  SPV five s.r.o.,  
Tichá 45, 811 02 Bratislava,  
I�O: 46 099 409  

B.  o d p o r ú � a 

Dušanovi Pekárovi, starostovi
uzatvori� zmluvu o prevode vlastníctva nebytového priestoru 
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Dôvodová správa:

Žiadate� :  SPV five s.r.o. 
  Ing. Miroslav Barnáš, konate�
  I�O: 46 099 409 
  Tichá 45, 811 02 Bratislava 

Objekt:    HB Mesa�ná 12 
Súpisné �íslo:   3407 
LV stavby   4560  
Parcelné �íslo:   15673/8 
Katastrálne územie:  Ružinov 
Pozemok:  vo vlastníctve SPV five s.r.o. 

Nebytový priestor �. 12-1 o výmere 321,23 m
2 

podiel na spolo�ných �astiach a zariadeniach: 32123/59396 

Hospodársky blok Mesa�ná 12 v Bratislava pozostáva: 
- 2 nebytových priestorov, z toho: 

- 1 nebytový priestor je odpredaný 
- 1 nebytový priestor je vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy v správe Mestskej �asti  
   Bratislava – Ružinov.   

Uvedený nebytový priestor je v zmysle Zmluvy o komplexnom prenájme majetku v nájme spolo�nosti 
Prvá ružinovská spolo�nos�, a.s., Mlynské nivy 61, Bratislava. 
PRS, a.s. súhlasila s vy�atím nebytového priestoru �. 12-1, umiestneného na 1. NP hospodárskeho 
bloku Mesa�ná 12 v Bratislave zo Zmluvy o komplexnom prenájme majetku a s jej odpredajom. 

Žiadate� o prevod vlastníctva nebytového priestoru je vlastníkom zastavaného pozemku. 

Prevod nebytového priestoru sa realizuje v zmysle § 10 ods. 8 písm. e) Všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej �asti Bratislava – Ružinov �. 13/2012 z 15. mája 2012 o zásadách hospodárenia 
s majetkom mestskej �asti Bratislava – Ružinov a s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy zvereným do správy mestskej �asti Bratislava – Ružinov z dôvodu hodného osobitného 
zrete�a, o ktorom miestne zastupite�stvo rozhodne trojpätinovou vä�šinou všetkých poslancov. 

Znalecký posudok objednala a doru�ila spolo�nos� SPV five, s.r.o., Tichá 45, 811 02 Bratislava. 
Pod�a znaleckého posudku �. 47/2016 vo veci odhad všeobecnej hodnoty nehnute�nosti v Bratislave, 
v KÚ Ružinov na ul. Mesa�ná 12, zapísanej na LV �. 4560 ako nebytový priestor �. 12-1 v stavbe HB 
blok – Mesa�ná 12 s.�. 3407 na p.�. 15673/8, v�ítane spoluvlastníckeho podielu na spolo�ných 
�astiach a spolo�ných zariadeniach na stavbe s.�. 3407, pre ú�el prevodu, spracovaného d�a 
5.10.2016 Ing Rudolfom Hromádkom, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad nehnute�ností 
a pozemné stavby, eviden�né �íslo znalca: 911206 cena nebytového priestoru je stanovená vo výške 
54 200,00 €. 

Primátor hlavného mesta SR Bratislavy d�a 27.1.2017 udelil súhlas k prevodu nebytového priestoru 
za cenu  minimálne 54 200,00 € s podmienkami: 
- prevod bude uskuto�nený v súlade so všetkými ustanoveniami zákona �. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, zákona NR SR �. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 
Bratislavy �. 6/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v znení �alších úprav, 
- v kúpnej zmluve bude dohodnutý termín zaplatenia kúpnej ceny patriacej hlavnému mestu SR 
Bratislave v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (ako aj prípadné sankcie) najneskôr do 30 
dní odo d�a podpísania zmluvy o prevode nebytového priestoru kupujúcim. 
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Znalecký posudok objednala Mestská �as� Bratislava – Ružinov na základe požiadavky Komisie 
finan�nej, podnikate�ských �inností a informatizácie:
Pod�a znaleckého posudku �. 15/2017 na predmet a objekt úkonu (znaleckého posudku): Nebytový 
priestor �íslo 12 – 1 v hospodárskej budove súpisné �íslo 3407 na parcele �íslo 15673/8 katastrálne 
územie Ružinov, Mesa�ná ul. �. 12, Bratislava spracovaného d�a 5.6.2017 JUDr. Ing. Mariánom 
Raiterom, znalcom v odbore stavebníctvo a odvetvie pozemné stavby a odhad nehnute�ností, 
eviden�né �íslo znalca 912095, cena nebytového priestoru je stanovená vo výške 52 500,00 €.
















































































































































