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Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava -Vrakuňa v zmysle Zásad hospodárenia
s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava
– Vrakuňa a majetkom vlastným, schválené uznesením MZ Bratislava – Vrakuňa č.
397/2012 zo dňa 11. 12. 2012 v platnom znení a Zakladateľskej listiny spoločnosti
A:
Schvaľuje :
predaj hmotného investičného majetku – bytu č. 411-B, v bytovom dome, súpisné číslo 5176,
na Stavbárskej ulici č. 36 v Bratislave, s príslušným podielom na spoločných častiach,
spoločných zariadeniach, na príslušenstve bytového domu a spoluvlastníckym podielom k
pozemkom parc. č. 1232/1, 1232/2, 1233/1, 1233/2, 1233/3, 1233/4, 1233/5 vo výške
4028/947741, ktorého vlastníkom podľa LV č. 3491 je SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o.
navrhovateľovi s najvyššou ponukou p. Peter Nittnaus a manž. Katarína, Hradská 41, 82107
Bratislava, na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej v zmysle platnej legislatívy, za kúpnu cenu
50 000.- €. V prípade straty záujmu ďalšiemu záujemcovi v poradí.

B:
Odporúča :
JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi MČ Bratislava - Vrakuňa, ako štatutárnemu
zástupcovi jediného spoločníka SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. rozhodnutím jediného spoločníka
vykonávajúceho v zmysle § 132 OZ pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti, prijať dňa
8. 12. 2021 o 9.00 hod. v sídle MÚ Mestskej časti Bratislava - Vrakuňa, Šíravská 7, kancelária
starostu, 1.p., nasledovné rozhodnutie :
Jediný spoločník spoločnosti vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia schvaľuje :

predaj hmotného investičného majetku – bytu č. 411-B, v bytovom dome, súpisné číslo 5176,
na Stavbárskej ulici č. 36 v Bratislave, s príslušným podielom na spoločných častiach
spoločných zariadeniach, na príslušenstve bytového domu a spoluvlastníckym podielom k
pozemkom parc. č. 1232/1, 1232/2, 1233/1, 1233/2, 1233/3, 1233/4, 1233/5 vo výške
4028/947741, ktorého vlastníkom podľa LV č. 3491 je SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o.
navrhovateľovi s najvyššou ponukou p. Peter Nittnaus a manž. Katarína, Hradská 41, 82107
Bratislava, na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej v zmysle platnej legislatívy, za kúpnu cenu
50 000.- €. V prípade straty záujmu ďalšiemu záujemcovi v poradí.

Dôvodová správa
Byt č. 411-B, plocha bytu 40,28 m2, v bytovom dome súpisné číslo 5176, na
Stavbárskej ulici č. 36 v Bratislave, s príslušným podielom na spoločných častiach,
spoločných zariadeniach a príslušenstve bytového domu a spoluvlastníckym podielom k
pozemkom parc. č. 1232/1, 1232/2, 1233/1, 1233/2, 1233/3, 1233/4, 1233/5 vo výške
4028/947741, nadobudla spoločnosť do vlastníctva na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej
s predávajúcimi Pavol Bucha a manž. Katarína Buchová rod. Slaninová, dňom 16.1.2006, za
kúpnu cenu 1.- Sk, s touto hodnotou aj bol zaradený do majetku.
Podľa následne vypracovaného znaleckého posudku Ing. Annou Kleinovou dňa 24. 4.
2006 bola hodnota kúpených nehnuteľností 770 000.- Sk, t.j. 25 559,32 €.
Byt bol od 16.1.2006 prenajatý p. Jane Šarkoziovej, ktorú MČ vysťahovala
z nájomného bytu. Nájomné bolo hradené nepravidelne, nedoplatky boli uhrádzané až po
opakovaných výzvach a urgenciách alebo na základe rozhodnutia súdu. Naposledy bol dlh
vyrovnaný v roku 2014 a následne už len stúpal. Od kedy bol podaný návrh na súd na
vypratanie bytu, tak nájomníčka prestala platiť úplne a ku dňu vypratania bytu je dlh vo výške
14 924,45 €. Byt bol exekútorom vyprataný 30.9.2021. Nakoľko bol veľmi zdevastovaný,
zavšivený a zaplošticovaný, v byte musela byť následne urobená dezinfekcia a deratizácia,
potom bol vyčistený a vymaľovaný. V byte nie je kuchynská linka, nie sú tam žiadne
spotrebiče, žiadne vnútorné dvere, je nutné zrekonštruovať kúpeľňu a WC a uhradiť
pripojovací poplatok za elektriku, nakoľko byt bol odpojený.
Po vyčistení a vymaľovaní bol urobený nový znalecký posudok, zo dňa 9.11.2021,
ktorý vypracovala Ing. Bc. Oľga Višniarová, podľa ktorého je všeobecná hodnota bytu spolu
s podielom na spoločných častiach a pozemku 41 800.- €.
Aktuálne sa nehnuteľnosti podobného typu v bytových domoch na Stavbárskej ulici č.
34 až 42, ale zrekonštruované, s kuchynskou linkou a spotrebičmi a funkčnou
zrekonštruovanou kúpeľnou, predávajú v rozsahu cca od 50 000.- € do 65 000.- €.
Na základe zverejnených inzerátov mali záujemci o kúpu nehnuteľnosti za cenu
v rozsahu od 40 000.- € do 50 000.- €.
Najvyššiu ponuku predložili p. Peter Nittnaus a manž. Katarína, Hradská 41, 82107
Bratislava vo výške 50 000.- €. Ponuku vo výške 48 000.- predložil p. Martin Nemček,
Smolenická 18, Bratislava.
Dozorná rada spoločnosti odporučila predaj nehnuteľnosti záujemcovi s najvyššou
ponukou p. Peter Nittnaus a manž. Katarína, Hradská 41, 82107 Bratislava vo výške 50 000.€. V prípade straty záujmu ďalšiemu záujemcovi v poradí.

V Bratislave, dňa 7.12.2021

ZÁPIS ZO ZASADNUTIA DOZORNEJ RADY SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o.
Dátum

Prítomní:

7.12.2021

Ing. Tomáš Galo, predseda DR
JUDr. Marcel Boris, člen DR
Mgr.art. Jana Némethová, člen DR
Lenka Poláková, člen DR
Ing. Bystrík Žák, člen DR

Zápis zo zasadnutia DR
Mgr. Jana Adamová, konateľka SPOBY s.r.o

1.

Otvorenie

Ing. Tomáš Galo otvoril zasadnutie dozornej rady (ďalej DR). Ako zapisovateľka bola navrhnutá Mgr. Adamová
a overovateľIng. Galo.
Uznesenie č.1/3/2021
Dozorná rada schvaľuje program tak, ako bol navrhnutý, zapisovateľka Mgr. Adamová, overovateľ Ing. Galo.
Hlasovanie :
Prítomní :
5
Za:
5
Proti :
0
Zdržal sa :
0
2.

Predaj bytu č. 411-B, vo vlastníctve SPOKOJNÉ BÝVANIE Stavbárska 36, Bratislava

Prítomní boli oboznámení s postupom vypratania, vyčistenia a vymaľovania bytu, vypracovaným znaleckým
posudkom a predloženými ponukami na kúpu bytu. Najvyššia ponúknutá cena je 50 000.- € navrhovateľmi p. Peter
Nittnaus a manž. Katarína, Hradská 41, 82107 Bratislava.
Uznesenie č.2/3/2021
Dozorná rada :
1. Súhlasí s predajom bytu č. 411-B, vo vlastníctve SPOKOJNÉ BÝVANIE Stavbárska 36, Bratislava,
navrhovateľovi s najvyššou ponukou p. Peter Nittnaus a manž. Katarína, Hradská 41, 82107 Bratislava, na
základe kúpnej zmluvy uzatvorenej v zmysle platnej legislatívy, za kúpnu cenu 50 000.- € v prípade straty
záujmu ďalšiemu záujemcovi v poradí.
Hlasovanie :
Prítomní :
3.

5

Za:

5

Proti :

0

Zdržal sa :

0

Rôzne

DR poveruje vykonať kontrolu pokladne Ing. Gala.
4.

Záver

Predseda DR poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie DR ukončil.
Termín nasledujúceho zasadnutia DR bude dohodnutý s členmi DR operatívne s ohľadom na aktuálnu situáciu.

Zapisovateľ : Mgr. Jana Adamová

....................................................

Overovateľ : Ing. Tomáš Galo

.....................................................
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