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N á v r h    u z n e s e n i a 
  
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 
A. s c h v a ľ u j e  
 
I. 
 
po predchádzajúcom súhlase primátora hlavného mesta SR Bratislava prevod nižšie uvedených  
nebytových priestorov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov, všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 6/1995 v znení neskorších zmien do vlastníctva obchodnej spoločnosti TERMMING 
a.s., IČO 35 972 254 so sídlom Bukureštská 2, 811 04 Bratislava.  
 
1.  V bytovom dome na ulici Blumentálska 10, 12 kat. územie Staré Mesto vedenom v katastri 
nehnuteľností na LV č. 5917, parc. č. 10317 o výmere 534 m2 ako zastavaná plocha 
 
1.1. nebytový priestor č. 24 
kupujúcemu spoločnosti TERMMING, a.s., IČO 35 972 254 so sídlom Bukureštská 2, 811 04 
Bratislava, v zastúpení predsedu predstavenstva Ing. Jozefa Smolku, podlahová plocha 
nebytového priestoru 283,30 m2, cena 3 966 200.-Sk, cena pozemku 47 970.-Sk. Veľkosť 
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a na spoločných zariadeniach domu a na 
pozemku je 1198/10000. 
 
2. V bytovom dome na ulici Blumentálska 20, 22, 24  kat. územie Staré Mesto vedenom 
v katastri nehnuteľností na LV č. 5658, 5659, parc. č. 10268/1 o výmere   1022  m2 ako 
zastavaná plocha 
 
2.1. nebytový priestor č. 50 
kupujúcemu spoločnosti TERMMING, a.s., IČO 35 972 254 so sídlom Bukureštská 2, 811 04 
Bratislava, v zastúpení predsedu predstavenstva Ing. Jozefa Smolku, podlahová plocha 
nebytového priestoru 232,30 m2, cena 3 252 200.-Sk, cena pozemku 54 260.-Sk. Veľkosť 
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a na spoločných zariadeniach domu a na 
pozemku je 354/10000. 
 
3. V bytovom dome na ulici  Cintorínska 8 kat. územie Staré Mesto vedenom v katastri 
nehnuteľností na LV č. 3020, 5343, parc. č. 8622/3 o výmere   192  m2 ako zastavaná plocha 
 
3.1. nebytový priestor č. 12 
kupujúcemu spoločnosti TERMMING, a.s., IČO 35 972 254 so sídlom Bukureštská 2, 811 04 
Bratislava, v zastúpení predsedu predstavenstva Ing. Jozefa Smolku, podlahová plocha 
nebytového priestoru 28,90 m2, cena 520 200.-Sk, cena pozemku 13 360.-Sk. Veľkosť 
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a na spoločných zariadeniach domu a na 
pozemku je 464/10000. 



4.  V bytovom dome na ulici  Dunajská 2 – Grösslingova 9 kat. územie Staré Mesto vedenom 
v katastri nehnuteľností na LV č. 5856, parc. č. 8880 o výmere  1644  m2 ako zastavaná plocha 
 
4.1. nebytový priestor č. 102 
kupujúcemu spoločnosti TERMMING, a.s., IČO 35 972 254 so sídlom Bukureštská 2, 811 04 
Bratislava, v zastúpení predsedu predstavenstva Ing. Jozefa Smolku, podlahová plocha 
nebytového priestoru 125,42 m2, cena 3 135 500.-Sk, cena pozemku 56 710.-Sk. Veľkosť 
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a na spoločných zariadeniach domu a na 
pozemku je 230/10000. 
 
 
5.  V bytovom dome na ulici  Hlboká cesta 1 kat. územie Staré Mesto vedenom v katastri 
nehnuteľností na LV č. 5877, 5878,  parc. č. 3697/1 o výmere  871  m2 ako zastavaná plocha 
a parc. č. 3697/2 o výmere 209 m2 ako zastavaná plocha 
 
5.1. nebytový priestor č. 31 
kupujúcemu spoločnosti TERMMING, a.s., IČO 35 972 254 so sídlom Bukureštská 2, 811 04 
Bratislava, v zastúpení predsedu predstavenstva Ing. Jozefa Smolku, podlahová plocha 
nebytového priestoru 109,95 m2, cena 1 539 300.-Sk, cena pozemku 68 040.-Sk. Veľkosť 
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a na spoločných zariadeniach domu a na 
pozemku je 420 /10000. 
 
 
6. V bytovom dome na ulici  Holekova 1 kat. územie Staré Mesto vedenom v katastri 
nehnuteľností na LV č. 6402, 6548  parc. č. 7310/3 o výmere 232 m2 ako zastavaná plocha 
a parc. č. 7310/5 o výmere 703 m2 ako zastavaná plocha  
 
6.1. nebytový priestor č. 900 
kupujúcemu spoločnosti TERMMING, a.s., IČO 35 972 254 so sídlom Bukureštská 2, 811 04 
Bratislava, v zastúpení predsedu predstavenstva Ing. Jozefa Smolku, podlahová plocha 
nebytového priestoru 110,15 m2, cena 1 321 800.-Sk, cena pozemku 54 620.-Sk. Veľkosť 
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a na spoločných zariadeniach domu a na 
pozemku parc. č. 7310/3 je 1212 /10000 a na pozemku parc. č. 7310/5 je 236/10000. 
 
 
7.  V bytovom dome na ulici  Kozia 26 kat. územie Staré Mesto vedenom v katastri 
nehnuteľností na LV č. 5213, 7795,  parc. č. 3184/15 o výmere 99 m2 ako zastavaná plocha, 
parc. č. 3184/2 o výmere 290 m2 ako zastavaná plocha, parc. č. 3184/14 o výmere 123 m2 ako 
zastavaná plocha a parc.č. 3184/1 o výmere 363 m2 ako zastavaná plocha  
 
7.1. nebytový priestor č. 34 
kupujúcemu spoločnosti TERMMING, a.s., IČO 35 972 254 so sídlom Bukureštská 2, 811 04 
Bratislava, v zastúpení predsedu predstavenstva Ing. Jozefa Smolku, podlahová plocha 
nebytového priestoru 65,95 m2, cena 1 187 100 .-Sk, cena pozemku 40 940.-Sk. Veľkosť 
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a na spoločných zariadeniach domu a na 
pozemku je 442 /10000. 
 



8.  V bytovom dome na ulici  Križkova 6 kat. územie Staré Mesto vedenom v katastri 
nehnuteľností na LV č. 6354, 6949,  parc. č. 3709/1 o výmere 294 m2 ako zastavaná plocha  
 
8.1. nebytový priestor č. 900 
kupujúcemu spoločnosti TERMMING, a.s., IČO 35 972 254 so sídlom Bukureštská 2, 811 04 
Bratislava, v zastúpení predsedu predstavenstva Ing. Jozefa Smolku, podlahová plocha 
nebytového priestoru 29,09 m2, cena 523 620.-Sk, cena pozemku 11 460.-Sk. Veľkosť 
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a na spoločných zariadeniach domu je 
165/10000 a na pozemku je 261 /10000. 
 
9.  V bytovom dome na ulici  Kúpeľná 6, 8, 10 – Vajanského nábr. 7 kat. územie Staré Mesto 
vedenom v katastri nehnuteľností na LV č. 6170,  parc. č. 232 o výmere 933 m2 ako zastavaná 
plocha  
 
9.1. nebytový priestor č. 900 
kupujúcemu spoločnosti TERMMING, a.s., IČO 35 972 254 so sídlom Bukureštská 2, 811 04 
Bratislava, v zastúpení predsedu predstavenstva Ing. Jozefa Smolku, podlahová plocha 
nebytového priestoru 107,41 m2, cena 1 933 380.-Sk, cena pozemku 45 200.-Sk. Veľkosť 
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a na spoločných zariadeniach domu a na 
pozemku je 322/10000. 
 
10.  V bytovom dome na ulici  Lermontovova 10 kat. územie Staré Mesto vedenom v katastri 
nehnuteľností na LV č. 5142,  parc. č. 3444/5 o výmere 489 m2 ako zastavaná plocha  
 
10.1. nebytový priestor č. 11 
kupujúcemu spoločnosti TERMMING, a.s., IČO 35 972 254 so sídlom Bukureštská 2, 811 04 
Bratislava, v zastúpení predsedu predstavenstva Ing. Jozefa Smolku, podlahová plocha 
nebytového priestoru 79,12 m2, cena 1 107 680.-Sk, cena pozemku 79  430.-Sk. Veľkosť 
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a na spoločných zariadeniach domu a na 
pozemku je 1083/10000. 
 
 
11.  V bytovom dome na ulici  Medená 12 – Tobrucká 1 kat. územie Staré Mesto vedenom 
v katastri nehnuteľností na LV č. 5256,  parc. č. 170/1  o výmere 605 m2 ako zastavaná plocha 
a parc. č. 170/2 o výmere 230 m2 ako ostatná plocha 
 
11.1. nebytový priestor č. 28 
kupujúcemu spoločnosti TERMMING, a.s., IČO 35 972 254 so sídlom Bukureštská 2, 811 04 
Bratislava, v zastúpení predsedu predstavenstva Ing. Jozefa Smolku, podlahová plocha 
nebytového priestoru 117,43 m2, cena 2 113 740.-Sk, cena pozemku 45 250.-Sk. Veľkosť 
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a na spoločných zariadeniach domu a na 
pozemku je 419/10000. 
 
12.  V bytovom dome na ulici  Medená 19 kat. územie Staré Mesto vedenom v katastri 
nehnuteľností na LV č. 5472,  parc. č. 154/3  o výmere 330 m2 ako zastavaná plocha  
 
 
 



12.1. nebytový priestor č. 31 
kupujúcemu spoločnosti TERMMING, a.s., IČO 35 972 254 so sídlom Bukureštská 2, 811 04 
Bratislava, v zastúpení predsedu predstavenstva Ing. Jozefa Smolku, podlahová plocha 
nebytového priestoru 83,57 m2, cena 1 504 260.-Sk, cena pozemku 33 610.-Sk. Veľkosť 
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a na spoločných zariadeniach domu a na 
pozemku je 679/10000. 
 
13.  V bytovom dome na ulici  nábr. L. Svobodu 32  kat. územie Staré Mesto vedenom 
v katastri nehnuteľností na LV č. 5808,  5714, parc. č. 1964/39  o výmere 224 m2 ako zastavaná 
plocha a parc. č.1964/9 o výmere 2438 m2 ako zastavaná plocha 
 
13.1. nebytový priestor č. 10 
kupujúcemu spoločnosti TERMMING, a.s., IČO 35 972 254 so sídlom Bukureštská 2, 811 04 
Bratislava, v zastúpení predsedu predstavenstva Ing. Jozefa Smolku, podlahová plocha 
nebytového priestoru 120,45 m2, cena 1 927 200.-Sk, cena pozemku 168 660.-Sk. Veľkosť 
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a na spoločných zariadeniach domu a na 
pozemku parc. č.  1964/39 je 2043/10000 a na pozemku parc. č. 1964/9 je 547/10000. 
 
14.  V bytovom dome na ulici  Palisády 14  kat. územie Staré Mesto vedenom v katastri 
nehnuteľností na LV č. 5607,  parc. č. 754/1  o výmere 607 m2 ako zastavaná plocha  
 
14.1. nebytový priestor č. 32 
kupujúcemu spoločnosti TERMMING, a.s., IČO 35 972 254 so sídlom Bukureštská 2, 811 04 
Bratislava, v zastúpení predsedu predstavenstva Ing. Jozefa Smolku, podlahová plocha 
nebytového priestoru 126,64 m2, cena 2 026 240.-Sk, cena pozemku 56 810.-Sk. Veľkosť 
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a na spoločných zariadeniach domu a na 
pozemku je 624/10000. 
 
15.  V bytovom dome na ulici  Panenská 1  kat. územie Staré Mesto vedenom v katastri 
nehnuteľností na LV č. 5976,  parc. č. 3190/1  o výmere 315 m2 ako zastavaná plocha  
 
15.1. nebytový priestor č. 2 
kupujúcemu spoločnosti TERMMING, a.s., IČO 35 972 254 so sídlom Bukureštská 2, 811 04 
Bratislava, v zastúpení predsedu predstavenstva Ing. Jozefa Smolku, podlahová plocha 
nebytového priestoru 20,99 m2, cena 377 820.-Sk, cena pozemku 8 070.-Sk. Veľkosť 
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a na spoločných zariadeniach domu a na 
pozemku je 171/10000. 
 
16.  V bytovom dome na ulici  Radlinského 4  kat. územie Staré Mesto vedenom v katastri 
nehnuteľností na LV č. 7705,  parc. č. 8235  o výmere 590 m2 ako zastavaná plocha  
 
16.1. nebytový priestor č. 11 
kupujúcemu spoločnosti TERMMING, a.s., IČO 35 972 254 so sídlom Bukureštská 2, 811 04 
Bratislava, v zastúpení predsedu predstavenstva Ing. Jozefa Smolku, podlahová plocha 
nebytového priestoru 41,00 m2, cena 738 000.-Sk, cena pozemku 23 270.-Sk. Veľkosť 
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a na spoločných zariadeniach domu a na 
pozemku je 263/10000. 
 



16.2. nebytový priestor č. 12 
kupujúcemu spoločnosti TERMMING, a.s., IČO 35 972 254 so sídlom Bukureštská 2, 811 04 
Bratislava, v zastúpení predsedu predstavenstva Ing. Jozefa Smolku, podlahová plocha 
nebytového priestoru 3,70 m2, cena 66 600.-Sk, cena pozemku 2 120.-Sk. Veľkosť 
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a na spoločných zariadeniach domu a na 
pozemku je 24/10000. 
 
17.  V bytovom dome na ulici  Vysoká 6  kat. územie Staré Mesto vedenom v katastri 
nehnuteľností na LV č. 6558, 7341,  parc. č. 8353  o výmere 478 m2 ako zastavaná plocha  
 
17.1. nebytový priestor č. 901 
kupujúcemu spoločnosti TERMMING, a.s., IČO 35 972 254 so sídlom Bukureštská 2, 811 04 
Bratislava, v zastúpení predsedu predstavenstva Ing. Jozefa Smolku, podlahová plocha 
nebytového priestoru 62,17 m2, cena 1 554 250.-Sk, cena pozemku 32 690.-Sk. Veľkosť 
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a na spoločných zariadeniach domu je 
428/10000 a na pozemku je 455/10000. 
 
18.  V bytovom dome na ulici  Zochova 22  kat. územie Staré Mesto vedenom v katastri 
nehnuteľností na LV č. 2911, 5481,   parc. č. 756/3  o výmere 280 m2 ako zastavaná plocha  
 
18.1. nebytový priestor č. 14 
kupujúcemu spoločnosti TERMMING, a.s., IČO 35 972 254 so sídlom Bukureštská 2, 811 04 
Bratislava, v zastúpení predsedu predstavenstva Ing. Jozefa Smolku, podlahová plocha 
nebytového priestoru 60,30 m2, cena 964 800.-Sk, cena pozemku 31 770.-Sk. Veľkosť 
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a na spoločných zariadeniach domu a na 
pozemku je 756/10000. 
 
Kupujúci spoločnosť TERMMING a.s., IČO 35 972 254 so sídlom Bukureštská 2, 811 04 
Bratislava uhradí kúpnu cenu v 3 splátkach nasledovne : 
 
1. splátka vo výške 35% do 3 mesiacov od podpisu kúpnych zmlúv 
2. splátka vo výške 35% do 1 roka od podpisu kúpnych zmlúv 
3. splátka vo výške 30% do 2 rokov od podpisu kúpnych zmlúv tak, aby 3. splátkou bola 

uhradená kúpna cena za prevod vlastníctva nebytových priestorov a spoluvlastníckych 
podielov na pozemkoch, vyplývajúcich z kúpnych zmlúv v plnej výške. 

 
 
II. 
 
prevod vlastníctva nižšie uvedených  tepelno - energetických zariadení, ktoré sú vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré do vlastníctva obchodnej 
spoločnosti TERMMING a.s., IČO 35 972 254 so sídlom Bukureštská 2, 811 04 Bratislava. 
 

1. 3 ks pretlakových kotlov zn. ČKD, výkon 1040 kW, 2 Ks zásobníkov na teplú úžitkovú 
vodu o objeme 10.000 litrov, regulačné zariadenie zn. Honeywell Excell, všetko  
inštalované v nebytovom priestore kotolne v bytovom dome na ulici Bartókova 1 
v Bratislave za cenu 2 000.000, - Sk, 

 



2. 4 ks pretlakových kotlov zn. Viessmannn, výkon 2,7 + 0,72 MW, horáky Weisshaupt,     2 
Ks zásobníkov na teplú úžitkovú vodu o objeme 2.500 litrov, regulačné zariadenie      zn. 
Honeywell Excell, všetko  inštalované v nebytovom priestore kotolne v bytovom dome na 
ulici Blumentálska 12  v Bratislave za cenu 1 500 000, - Sk, 

 
3. 3 ks pretlakových kotlov zn. Viessmannn, výkon 575 kW, horáky Weisshaupt,  zásobník 

na teplú úžitkovú vodu o objeme 4.000 litrov, regulačné zariadenie zn. Honeywell Excell, 
všetko inštalované v nebytovom priestore kotolne v bytovom dome na ulici Blumentálska 
24  v Bratislave za cenu 1 000 000, - Sk, 

 
4. 3 ks kotlov zn. ETI výkon 47 kW,  2 Ks zásobníkov na teplú úžitkovú vodu o objeme   

100 litrov, regulačné zariadenie zn. Komextherm, všetko  inštalované v nebytovom 
priestore kotolne v bytovom dome na ulici Cintorínska 8  v Bratislave za cenu            
300 000, - Sk, 

 
5. 2 ks pretlakových kotlov zn. Viessmannn Paromat, výkon 405 kW, 3 Ks zásobníkov na 

teplú úžitkovú vodu o objeme 500 litrov, regulačné zariadenie zn. Honeywell Excell, 
všetko inštalované v nebytovom priestore kotolne v bytovom dome na ulici    
Grösslingova 9   v Bratislave za cenu 300 000, - Sk, 

 
6. 2ks kotlov Hydrotherm Stiebel Eltron, výkon 450 kW, 2 Ks zásobníkov na teplú úžitkovú 

vodu o objeme 2.500 litrov, regulačné zariadenie zn. Komextherm, všetko inštalované 
v nebytovom priestore kotolne v bytovom dome na ulici    Hlboká cesta 1    v Bratislave 
za cenu 300 000, - Sk, 

 
7. 2ks kotlov Hydrotherm Stiebel Eltron, výkon 600 kW, 1 ks zásobník na teplú úžitkovú 

vodu o objeme 100 litrov, výmenník Alfa - Laval, regulačné zariadenie zn. Honeywell 
Excel, všetko inštalované v nebytovom priestore kotolne v bytovom dome na ulici    
Holekova 1    v Bratislave za cenu 300 000, - Sk, 

 
8. 2 ks kotlov, regulačné zariadenie zn. Komextherm, všetko  inštalované v nebytovom 

priestore kotolne v bytovom dome na ulici Kozia 26  v Bratislave za cenu 300 000, - Sk, 
 

9. 2 ks kotlov zn. ETI výkon 87 kW,  2 Ks zásobníkov na teplú úžitkovú vodu o objeme   
800 litrov, regulačné zariadenie zn. Komextherm, všetko inštalované v nebytovom 
priestore kotolne v bytovom dome na ulici Križkova 6  v Bratislave za cenu                
300 000, - Sk, 

 
10. 2 ks kotlov zn. Buderus Logano 434 výkon 220 kW, regulačné zariadenie zn. Buderus 

Logamatik ,všetko inštalované v nebytovom priestore kotolne v bytovom dome na ulici 
Kúpeľná 10  v Bratislave za cenu 300 000, - Sk, 

 
11. 1 ks kotol zn. Hydrotherm S. E. 60 kW a 1 ks kotol zn.  Hydrotherm S. E. 90 kW, 

zásobník na teplú úžitkovú vodu o objeme 2500 litrov, regulačné zariadenie zn. 
Komextherm ,všetko inštalované v nebytovom priestore kotolne v bytovom dome na ulici 
Lermontovova 10  v Bratislave za cenu 300 000, - Sk, 

 



12. 2 ks kotlov zn. ETI výkon 100 kW,  1 ks kotol Hydrotherm Stiebel Eltron 150 kW,          
zásobník na teplú úžitkovú vodu o objeme 800 litrov, regulačné zariadenie zn. 
Komextherm, všetko inštalované v nebytovom priestore kotolne v bytovom dome na ulici 
Medená 12  v Bratislave za cenu 300 000, - Sk, 

 
13. 2 ks kotlov zn. Rapido výkon 112 kW,  zásobník na teplú úžitkovú vodu o objeme        

500 litrov, regulačné zariadenie zn. Albatros Siemens, všetko inštalované v nebytovom 
priestore kotolne v bytovom dome na ulici Medená 19  v Bratislave za cenu                 
300 000, - Sk, 

 
14. 3 ks kotol zn. ETI, výkon 116 kW,  inštalovaný v nebytovom priestore kotolne v bytovom 

dome na Nábr. Gen. L. Svobodu 32 v Bratislave za cenu 300 000, - Sk, 
 

15. 2 ks kotlov  Viessmann Paromat Simplex výkon 500 kW, 2 ks zásobník na teplú úžitkovú 
vodu o objeme 2.500 litrov, regulačné zariadenie zn. Honeywell Excell, všetko  
inštalované v nebytovom priestore kotolne v bytovom dome na ulici Palisády 14  
v Bratislave za cenu  300 000, - Sk, 

 
16. 1 ks kotol zn. Buderus G334, 1 ks kotol Futober Erka Super 81 kW, regulačné zariadenie 

zn. Komextherm, všetko inštalované v nebytovom priestore kotolne v bytovom dome na 
ulici Panenská 1  v Bratislave za cenu 300 000, - Sk, 

 
17. 1ks kotol Futober Erka Super 81kW, 1 ks kotol Buderus Logano G 334, 1 ks zásobník na 

teplú úžitkovú vodu o objeme 100 litrov, 1 ks zásobník na teplú úžitkovú vodu o objeme 
300 litrov,  regulačné zariadenie zn. Komextherm, všetko inštalované v nebytovom 
priestore kotolne v bytovom dome na ulici Radlinského 4 v Bratislave za cenu             
300 000, - Sk, 

 
18. 3 ks kotlov zn. ETI výkon 87 kW, 1 ks zásobník na teplú úžitkovú vodu o objeme 2500 

litrov regulačné zariadenie zn. Komextherm, všetko  inštalované v nebytovom priestore 
kotolne v bytovom dome na Zochova 22  v Bratislave za cenu 300 000, - Sk, 

 
Kupujúci spoločnosť TERMMING a. s., IČO : 35 972 254 so sídlom Bukureštská 2, 811 04 
Bratislava uhradí kúpnu cenu v 3 splátkach nasledovne :  
 

1. splátka vo výške 35 % do 3 mesiacov od podpisu kúpnych zmlúv 
2. splátka vo výške 35 % do 1 roka od podpisu kúpnych zmlúv  
3. splátka vo výške 30 % do 2 rokov od podpisu kúpnych zmlúv tak, aby 3. splátkou bola 

uhradená kúpna cena za prevod vlastníctva nebytových priestorov a spoluvlastníckych 
podielov na pozemkoch, vyplývajúcich z kúpnych zmlúv v plnej výške.  

 
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho  prijatia. 
 
 
B.  s p l n o m o c ň u j e 
 
starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vykonať nevyhnutné opravy prípadných chýb 
v písaní a chýb vzniknutých pri prepisovaní a výpočtoch.  



D ô v o d o v á     s p r á v a 
 
 
 

Nebytové priestory kotolní vrátane tepelno-energetických zariadení ( kotlov a zariadení na 
ohrev teplej úžitkovej vody ) a teplonosné prípojky nachádzajúce sa v bytových domoch, ktoré 
neslúžia výlučne jedinému bytovému domu, boli podľa § 2 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov vylúčené z prevodu 
vlastníctva ako spoločné časti a spoločné zariadenia bytového domu. Byty a nebytové priestory 
v bytových domoch vykurovaných z takýchto kotolní boli postupne prevádzané do vlastníctva ich 
nájomcov. Nebytové priestory kotolní a tepelno-energetické zariadenia, ktoré vykurovali viacero 
bytových domov  ( ďalej tiež „spoločné kotolne“ ) zostali aj po prevode vlastníctva bytov 
a nebytových priestorov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy ( ďalej len  „hlavné mesto“ ) 
a v správe mestskej časti Bratislava – Staré Mesto        ( ďalej len „mestská časť“).  

 
Mestská časť  za účelom zabezpečenia prevádzky  takýchto spoločných kotolní založila 

18.10.1995 obchodnú spoločnosť Terming, s.r.o. so sídlom Bukureštská 2, Bratislava.  Obchodná 
spoločnosť Terming s.r.o. bola založená mestskou časťou, obchodnou spoločnosťou Comeron 
s.r.o. a fyzickou osobou Ing.Vojtechom Kinčešom. Menovaní spoločníci vložili do obchodnej 
spoločnosti vklad v pomere 130 000, - Sk, 50 000, - Sk a 20 000, - Sk. Spoločnosť Terming s.r.o. 
prešla so súhlasom mestskej časti viacerými zmenami.  Mestská časť predala svoj podiel 
v obchodnej spoločnosti Terming, s.r.o. podľa uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 67/2004 
o odpredaji obchodného podielu mestskej časti spoločníkovi Comeron SPS, s.r.o. Od 01.10.2005 
sa spoločnosť Terming s.r.o. pretransformovala na akciovú spoločnosť.  Od 01.01.2006 vznikla 
spoločnosť Termming, a.s.,  so sídlom Bukureštská 2,  811 04  Bratislava,  splynutím obchodných 
spoločností        Terming,  a.s. so sídlom Bukureštská 2,  811 04  Bratislava a  Službyt Malacky 
a.s.,  so sídlom Kollárova 375/17,   901 01  Malacky. 

 
Obchodná spoločnosť Terming s.r.o. na základe nájomnej zmluvy č. 95001 zo dňa         

20. novembra 1995, uzatvorenej s mestskou časťou  prevádzkovala 26 tepelno-energetických 
zariadení a 12 sekundárnych rozvodov tepelných okruhov OST. Zmluva o nájme bola uzatvorená 
na dobu určitú od roku 1995 do roku 2005. Od roku 2005 prevádzkuje uvedených 26 spoločných 
kotolní a 12 OST na základe nájomnej zmluvy zo dňa  29.12.1995 spoločnosť Termming a.s. . 
Nájomná zmluva je uzatvorená na  dobu určitú do 30.11.2015. Nájomné je stanovené v celkovej 
sume 676 000, - Sk ročne. Spoločnosť Termming, a.s. je tiež na základe zmlúv o nájme 
nebytových priestorov nájomcom  nebytových priestorov, v ktorých sú nainštalované uvedené 
spoločné tepelno-energetické zariadenia. Nájomné zmluvy sú uzatvorené na dobu určitú do 
31.12.2007. 

 
Na dobu určitú do roku 2015 sú prenajaté tepelno-energetické zariadenia ( ďalej tiež 

„TEZ“ ) uvedené v nasledujúcej tabuľke a 12 OST, ktoré sa nachádzajú na Bezručovej 8, Gajovej 
5, Chorvátskej 1, Jakubovom nám. 9, Kmeťovom nám. 3, Krížnej 32, Povrazníckej 1, 
Povrazníckej 4, Šancovej 68, Šoltésovej 24, Továrenskej 1 a Továrenskej 6.  
 
 
 
 
 



 
Prehľad prenajatých TEZ, plánované množstvo vyrábaného tepla v prenajatých TEZ pre 

rok 2007 a odhad zisku za predpokladu, že zisk z 1 GJ je 25 Sk, uvádzajú údaje spoločnosti 
Termming, a.s.: 
 

Plánované údaje pre r. 2007 
Adresa kotolne 

GJ Zisk v Sk/GJ Zisk v Sk 

Bartókova 1 11 236 25 280 900 

Blumentálska 12 20 002 25 500 050 

Blumentálska 24 6 842 25 171 050 

Cintorínska 8 1 397 25 34 925 

Drotárska cesta 39 601 25 15 025 

Gorkého 6 3 117 25 77 925 

Gorkého 8 3 180 25 79 500 

Grősslingova 9 3 141 25 78 525 

Hlboká 1 3 497 25 87 425 

Holekova 1  3 056 25 76 400 

Hollého 1-3, Heydukova 25 2 110 25 52 750 

Hurbanovo nám. 9 624 25 15 600 

Kozia 26 2 860 25 71 500 

Krížkova 6 896 25 22 400 

Kúpeľná 6-8-10, Vajanského nábr. 
7 

3 676 25 91 900 

Lermontovova 10 1 111 25 27 775 

Medená 12 - Tobruckej 1 2 227 25 55 675 

Medená 19 1 631 25 40 775 

NGLS 32 1 559 25 38 975 

Nám. 1. Mája 16 4 513 25 112 825 

Nám.  SNP 3 1 505 25 37 625 

Palisády 14 2 484 25 62 100 

Panenská 1 1 219 25 30 475 

Radlinského 4 1 251 25 31 275 

Štefánikova 25 701 25 17 525 

Zochova 22 1 082 25 27 050 

S P O L U : 85 518  2 137 950 

 
 

Z prenajatých 26 tepelno-energetických zariadení sa navrhuje predať 18, ktorých celkový 
plánovaný zisk na rok 2007 je 1 729 175, - Sk.  



Pre mestskú časť nie je výhodné ponechať si jednotlivé TEZ naďalej v správe a to najmä 
z toho dôvodu, že poskytovanie služby vo forme vykurovania a dodávky teplej úžitkovej vody len 
niekoľkým bytovým domom nie je tou úlohou, ktorú má samospráva prioritne zabezpečovať. 
Jednotlivé TEZ potrebujú údržbu, opravy a modernizáciu, ktorú mestská časť nie je schopná vo 
vlastnej réžii zabezpečiť. Prevádzkovanie TEZ vyžaduje taktiež odbornú kvalifikáciu, ktorou 
mestská časť nedisponuje. Vzhľadom k tomu, že sa v prípade TEZ   v zmysle čl. 6 ods. 1 Zásad 
hospodárenia s majetkom jedná o prebytočný majetok, ktorý mestská časť nepotrebuje k plneniu 
svojich úloh navrhuje sa naložiť s ním podľa čl. 6 ods. 12 Zásad hospodárenia. Vo vlastníctve 
hlavného mesta a v správe mestskej časti sa navrhuje ponechať len tie nebytové priestory a TEZ, 
ktoré slúžia na vykurovanie domových nehnuteľností, ktoré sú v celosti  v správe  mestskej časti 
ako je  budova Pisztoriho paláca na ulici Štefániková 25 a ďalej tie, ktoré slúžia potrebám 
mestskej časti ako je nebytový priestor a TEZ v bytovom dome na ulici Hollého 3, ktoré zásobuje 
teplom a teplou úžitkovou vodou nebytové priestory v správe mestskej časti na ulici Heydukova 
25 a TEZ v bytovom dome na Nám. 1. mája 16, ktoré zásobuje teplom divadlo Nová scéna.  
 

Mestská časť z týchto dôvodov, ako aj na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva      
č. 79/2006 o usporiadaní vzájomných zmluvných vzťahov medzi obchodnou spoločnosťou 
Termming, a.s. a mestskou časťou Bratislava – Staré Mesto a uznesenia č. 79/2007 o kontrole 
plnenia uznesení rokovala so spoločnosťou Termming, a.s.  V zmysle záverov zo spoločných 
rokovaní obchodná spoločnosť  Termming, a.s. pristúpi na dohodu o ukončení nájomnej zmluvy 
zo dňa 29.12.2005, na základe ktorej má v nájme  26 tepelno-energetických zariadení a 12 OST, 
uzavretej na dobu určitú do roku 2015 za podmienky, že mestská časť odpredá spoločnosti 
Termming, a.s. vybraných 18 z 26 prenajatých tepelno-energetických zariadení, ktoré neslúžia 
mestskej časti  a zároveň odpredá prislúchajúce suterénne nebytové priestory slúžiace ako kotolne 
pre predávaných 18 TEZ a odpredá tiež nebytový priestor, slúžiaci ako kotolňa v bytovom dome 
na ulici Vysoká 6, kde je  spoločnosť Termming, a.s.  vlastníkom inštalovaného TEZ. 

Navrhuje sa odpredať 18 ks TEZ za cenu uvedenú v tabuľke: 
 
Por.č. Adresa cena 
   
1. Bartókova 1 2 000 000,00 
2. Blumentálska 12 1 500 000,00 
3. Blumentálska 24 1 000 000,00 
4. Cintorínska 8 300 000,00 
5. Grosslingova 9 300 000,00 
6. Hlboká 1 300 000,00 
7. Holekova 1 300 000,00 
8. Kozia 26 300 000,00 
9. Krížkova 6 300 000,00 
10. Kúpeľná 10 300 000,00 
11. Lermontova 10 300 000,00 
12. Medená 12 300 000,00 
13. Medená 19 300 000,00 
14. Nábr. a.g.L.S. 32 300 000,00 
15. Palisády 14 300 000,00 
16. Panenská 1 300 000,00 
17. Radlinského 4 300 000,00 
18. Zochova 22 300 000,00 
 S P O L U 9 000 000,00 



Mestská časť sa v nájomnej zmluve č. 95001 zo dňa 20.novembra 1995 zviazala, že 
zabezpečí ocenenie všetkých prenajatých TEZ a OST, avšak tak nikdy neurobila. Z nájomnej 
zmluvy zo dňa 29.12.2005 nevyplýva záväzok oceniť prenajaté TEZ. Cena 18 TEZ navrhovaných 
na predaj bola preto stanovená kvalifikovaným odhadom podľa technického stavu a  
predpokladanej trhovej hodnoty jednotlivých TEZ. Pri stanovení ceny  bola zohľadnená aj 
zostatková hodnota investícií, ktoré spoločnosť Terming s. r. o., ako právny predchodca 
obchodnej spoločnosti Termming, a. s.  do prenajatých TEZ vložila z dôvodu opráv 
a prispôsobovania ich technického stavu platnej legislatíve. Navrhovaná cena TEZ je 
porovnateľná s ďalším možným mechanizmom stanovenia kúpnej ceny, podľa ktorého je cena 
stanovená ako päťnásobok ročného zisku z prevádzky, ktorý pre 18 TEZ predstavuje sumu     
8 645 975 Sk. 
 

V prípade, že dôjde k ukončeniu právneho vzťahu so spoločnosťou Termming, a. s. 
založeného  nájomnou zmluvou zo dňa 29.12.2005  zostávajúcich 8 TEZ a 12 OST, ktoré 
Termming, a.s.  neodkúpi zostane v správe mestskej časti. Ak slúžia potrebám mestskej časti, 
budú prevádzkované mestskou časťou (napr. Pisztoriho palác), alebo o nich mestská časť 
poskytne do nájmu formou verejnej obchodnej súťaže alebo uzatvorí zmluvy o dodávke služieb 
tepelného hospodárstva s vybraným dodávateľom. 
 

Prevod vlastníctva nebytových priestorov  uvedených v časti A. bod I. návrhu uznesenia sa 
realizuje v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a  nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov ( ďalej len „zákon č. 182/1993 Z. z.“ ) a  všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/1995 v znení neskorších zmien.  Prevod vlastníctva je tiež 
v súlade s čl. 3,   bod B.  ods.  2   Pravidiel nakladania s nehnuteľným  majetkom. Podľa 
ustanovenia § 16 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. majú v bytovom dome  právo na prednostný 
prevod nebytového priestoru do vlastníctva nájomca nebytového priestoru,  vlastníci a 
 nájomcovia bytov v uvedenom poradí. K prevodu nebytových priestorov - kotolní do vlastníctva 
nájomcu, obchodnej spoločnosti   TERMMING, a.s. sa pristupuje z dôvodu, že sa zároveň rieši aj 
prevod vlastníctva tepelno-energetických zariadení, ktoré sa v nebytových priestoroch 
nachádzajú. 

 
      Obchodná spoločnosť TERMMING, a.s. so sídlom Bukureštská 2,                                 
811 04  Bratislava,   IČO: 35972254   je nájomcom nebytových priestorov – kotolní, v ktorých 
pomocou TEZ zabezpečuje výrobu a dodávku tepla a teplej úžitkovej vody. Nebytový priestor – 
kotolňa slúži nielen bytovému domu, v ktorom sa bezprostredne nachádza.  Nájom každého 
jednotlivého nebytového priestoru je zmluvne dohodnutý na dobu určitú,                  od 1.1.1998  
v znení dodatkov  do 31.12.2007.  
 

U nájomcu nie je evidovaný  žiadny dlh voči mestskej časti.  Ročný nájom celkom za 
nebytové priestory – kotolne,  ktoré sú uvedené v návrhu uznesenia,  činí   542 352,- Sk. Ceny 
predávaných nebytových priestorov sú vypočítané  podľa cenovej mapy pre prevod vlastníctva 
nebytových priestorov v znení doplnkov. Cenová mapa je prílohou uznesenia                    
č. 226 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 25.6.1996. Pri 
výpočte sa použili základné sadzby, ktoré sú stanovené podľa  siedmich  lokalít,  bez zľavy za 
polohu  nebytového priestoru  v dome.  

 
 
 



Lokalita 2 – bytové domy: Grösslingova 9, Vysoká 6 
                                            sadzba 25 000,- Sk za m2   plochy 
Lokalita 3 – bytové domy: Cintorínska 8, Kozia 26, Križkova 6, Kúpeľná 10, Medená 12,  
                                            Medená 19, Panenská 1, Radlinského 4  
                                            sadzba 18 000,- Sk za m2  plochy    
Lokalita 4 – bytové domy:  Nábr. arm. gen. L.Svobodu 32, Palisády 14, Zochova 22 
                                            sadzba 16 000,- Sk  za m2  plochy 
Lokalita  5 – bytové domy: Blumentálska 12, 20,  Hlboká 1,  Lermontovova 10 
                                             sazba 14 000,- Sk za m2  plochy  
Lokalita  6 – bytový dom:   Holekova 1  
                                             sadzba 12 000,- Sk za m2  plochy  
 

Cena predávaných nebytových priestorov vrátane spoluvlastníckeho podielu na 
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku  je navrhovaná vo výške 30 
634 130,- Sk,  z toho cena nebytových priestorov celkom činí  29 759 890,- Sk  ( priemer činí  
16 462,- Sk/m2 ),  cena spoluvlastníckych podielov na pozemku celkom predstavuje čiastku  874 
240,- Sk. V zmysle čl. 49  písm. b) Štatútu hlavného mesta  SR Bratislavy, výnos z predaja 
nehnuteľného majetku hlavného mesta je pre mestskú časť  45 %   a   bude činiť  
13 785 358,50 Sk.  

 
Platnosť uznesenia je obmedzená v zmysle čl. 1   ods. 3  Pravidiel nakladania 

s nehnuteľným majetkom.  
 
 
 


