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Materiál 
na zasadnutie miestnej rady      dňa 04.12. 2012 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva    dňa 11.12. 2012 
 
 
 
 

N  Á  V  R  H  
na nájom časti pozemkov parc. č. 9143/5, parc. č. 9143/6 a parc. č. 9134/9 

na križovatke Landererovej a Čulenovej ulice 
ako prípad hodný osobitného zrete ľa 

 
 

 
Predkladate ľ:             Návrh uznesenia miestnej rady:  
 

PhDr. Tatiana Rosová   
starostka mestskej časti   

 Miestna rada mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto prerokovať 
predložený návrh   
 

Zodpovedný:  Návrh uznesenia miestneho zastupite ľstva:  
 

Mgr. PhDr. Štefan Jaška  
vedúci oddelenia  
majetkového a investičného 

 - v materiáli 

        
Spracovate ľ: Materiál obsahuje:  
 

Ing. Andrej Ferko 
Referát majetkový 
 
 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu 
- snímka z mapy  
- situačná snímka 
- územnoplánovaciu informáciu 
- výpis z obchodného registra 
- Menolli, s.r.o. – ukončenie nájmu 

 
  
 



 
N á v r h    u z n e s e n i a 

 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
A. schvaľuje 
 

1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom nehnuteľností vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej 
sa v Bratislave na Landererovej ulici , a to časť pozemku parc.č. 9143/5 o výmere 71 m2 
z celkovej výmery 188 m2, časť pozemku parc.č. 9143/6 o výmere 63 m2 z celkovej výmery 
359 m2 a časť pozemku parc.č. 9134/9 o výmere 80 m2 z celkovej výmery 1838 m2, k.ú. Staré 
Mesto, zapísané v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria do 
nájmu spoločnosti Panorama byty, s. r. o., sídlo: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 
Bratislava, IČO: 46 627 596 za nájomné: 

 
a) 18,00 EUR/m2/rok za časť predmetných pozemkov označených na situačnej snímke ako        

SO 110, SO 510 a SO 530 o celkovej výmere 152 m2 za účelom vybudovania spevnených 
plôch, komunikácií a cestnej dopravnej signalizácie 

 
b) 8,00 EUR/m2/rok za časť predmetných pozemkov označených na situačnej snímke ako      

SO 130 o celkovej výmere 62 m2 za účelom realizácie sadovníckych úprav. 
 

2. Cena za nájom bude zaplatená po podpísaní nájomnej zmluvy podľa podmienok uvedených 
v nájomnej zmluve. 

 
3. Doba nájmu: neurčitá 

 
 

B. konštatuje, že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ má na častiach tak predmetných ako aj 
okolitých pozemkov zámer vybudovať na vlastné náklady spevnené plochy, komunikácie, cestné 
dopravné signalizácie a zrealizovať sadovnícke úpravy, pričom takto zhodnotený majetok zostane 
vo vlastníctve, resp. správe mestskej časti. 
 



D ô v o d o v á    s p r á v a 
 
 
 

Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúce sa v Bratislave na Landererovej ulici , a to časť 
pozemku parc.č. 9143/5 o výmere 71 m2 z celkovej výmery 188 m2, časť pozemku parc.č. 9143/6 
o výmere 63 m2 z celkovej výmery 359 m2 a časť pozemku parc.č. 9134/9 (ďalej len „pozemky“)  
o výmere 80 m2 z celkovej výmery 1838 m2, k.ú. Staré Mesto zapísané v katastri nehnuteľností na LV 
č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria. 

 
Ako dôvod hodný osobitného zreteľa sa uvádza, že žiadateľ má na častiach tak predmetných 

ako aj okolitých pozemkov zámer vybudovať na vlastné náklady spevnené plochy, komunikácie, 
cestné dopravné signalizácie a zrealizovať sadovnícke úpravy, pričom takto zhodnotený majetok 
zostane vo vlastníctve, resp. správe mestskej časti. 

 
S predchádzajúcim nájomcom pozemkov parc.č. 9143/5,  9143/6, spoločnosťou MENOLLI, 

s.r.o., sídlo: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02  Bratislava bola ukončená zmluva o nájme ku dňu 
30.11.2012. 

Komisia pre nakladanie s majetkom a s financiami odporučila dňa 20.11.2012 nájom 
predmetných častí pozemkov schváliť v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 



 
 
 
 



 
 
 



/ Miestny úrad mestskej časti Bratislava-5taré Mesto 

r.P.iTI:'r.T • 
~ Interný list 

Pre: Ferko Andrej, Ing., oddelenie majetkové a investičné, referát majetkový 

Od: Černík Silvester, Ing. arch., Mgr., oddelenie územného rozvoja, referát územného rozvoja 

Číslo 
169/38146/2012/0ÚRlCer 

Vec: 

Vybavuje 
Černík Silvester, Ing. arch., 

Bratislava 
08.10.2012 

Vec: Informácia o využití pozemkov parc. č. 9143/5, 9143/6, 9134/69, 9134/9, 21793/1, 21793/4 z hl'adiska 
podmienok platnej ÚPD a vyjadrenie k nájmu pozemkov. 

Lokalita: 
K. ú. Staré Mesto parc. č. 
Zóna: 
Žiadater: 
Žiadosť predložená: 
Zámer: 

roh ul. Čulenovej a Landererovej 
9143/5,9143/6,9134/69,9134/9,21793/1,21793/4 
CMO 
oddelenie majetkové a investičné 
11.09.2012 
nájom pozemkov 

V zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie - Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy, v znení neskoršich 
zmien a doplnkov sú parcely č. 9143/5, 9143/6, 9134/69, 9134/9, 21793/1, 21793/4 na rohu ulíc Čulenovej a Landererovej, 
ktoré Sú predpokladaným predmetom nájmu pozemku, súčasťou plôch definovaných ako: - ÚZEMIA MESTSKEJ 
ZELENE - parky, sadovnicke a lesoparkové úpravy, kód 1110, stabilizované plochy 

ÚZEMIA OBČiANSKEJ VYBAVENOSTI - občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu, 

kód 201, územia a plochy rozvojové 

ÚZEMIA MESTSKEJ ZELENE 
1110 parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 
Územi~ parkoveta sadovnícky upraveneLzelene, ale aj plochy zelene s úpravou lesoparkového charakteru. 
SPOSOBY VYUZITIA FUNKCNYCH PLOCH 
prevládajúce 
- parky 
- sadovnicka plošná a líniová zeleň 
- lesoparkové úpravy 
prípustné 
V územi je pripustné umiestňovať najmä: 
- vodné plochy 
prípustné v obmedzenom rozsahu 
V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä: 
- pobytové lúky 
- ihriská a hracie plochy 
- dr:obné zariadenia vybavenosti súvisiace s funkciou 
- náučne chodniky, turistické a cyklistické trasy 
- zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia funkčnej plochy 
neprípustné 
- parkinggaráže nad terénom 
- stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 

ÚZEMIA OBČiANSKEJ VYBAVENOSTI 
201 občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 



Územia areátova komplexov občianskej vybavenosU oolomestského a nadmestského v9'Znamu s konkrétnymi nárokmi a 
charakleristik3ľl1i podra funkčného zamerania. Súčasťou územia sú plot;:hy zelene, WJdné plochy ako sOeasf parteru, 
dopravné a technické vybavenie. garáže a zariadenia pre požiarnu a civi"ú obranu. 
Podiel funkt;:ie bÝ.Yania nesmie p(ekročif 30% z celkových podlažných plOch nadzemnej časti zástavby fll1kčneJ plochy. 
SPOSÔBY VYUžITIA FUNKČNYCH PLÔCH 
prevládajúce 
- zariadenia adminislratIvy, správy a riadenia 
- zariadenia kuHury a zábavy 
- zariadenia cirkvi a na vykonávanie obradov 
• ubytovacle zanadenia ce:stovného ruchu 
- zariadenia verejného stravovania 
• zariadenia obchodu a služieb 
- zariadenia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti 
- zariadenia školstva, vedy a výskumu 
prípustné 
V území je prípustné umiostňovať najma : 
- Integrované zariadenia občianskej vybavenosti 
- Elreály vorného času a mulmunkčné zariadenia 
- účelové zariadenia verejnej a !llámeJ správy 
- zeleň Ifniovú a plošnú 
• zariadenia a vadenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia 
prfpuslné v obmedzenom ronahu 
V území je prípuslné umiestňOvať v obmedzenom rozsahu najmä : 
- bývanie v rozsahu do 30% z cel<OvýCh nadzemných podlažných plôch funkčnej plochy 
- zariadenia športu, telOvýchovy a voI'ného času 
- vedecko - lechnické a technologické parky 
- vodné plochy ako súčasf parteru a plOch zelene 
- zElriadenia drobných prevédzok '-'5'roby a slutieb 
- zariadenia na separovaný zber komunálnych odpadov miestneho významll vrátane: komunálnych odpadov s obsahom 
škodlivIn z domácnos1í 
neprfpustrlé 
V ťlzemi nie je prIstupné umiestňoval' najmä : 
- zariadeniEl s negEltivnymi účinkami na stavby El zariSĎenl8 v Ich okolí 
- rodinné domy 
- areály priemyselných podnikov, zariadenia priemyse" ej a pornohospodárskej výroby 
- skladové areály, distribučné centrá a logistické parky, stavebné dvo!)' 
- autokempingy 
- stavby na individuálnu rekreáciu 
- zarIadenia odpadového hospodárstva okrem prípustných v obmedzenom rozsahu 
- tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu 
- stavby a zanadenia nesuvlsiace s funkciou 

Záver: 
za predpokladu, že budúce funkčné využitie bude v s~ade s platným územným plánom hl. mesta SR Bratislavy, resp. 

so zreterom na súčasné fll1kčné využitie parcely, k nájmu pozemkov nemáma výhrady. 

S pOZÓfallom 

Co.: TU: OÚR 

Ing. uch. r. . Silvester černík 
vedúci oddel n. a územrM1lho rozvoja 



MENOLLI, s.r.o., 
sídlo: Dvor-ákovo nábrežie IO, Bratislava 81102, IČO: 36666602, zápis: v Obchodnom registri Okresného 

súdu Bratislava I,oddiel: Sro, vložka č.: 41989/B 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - STARÉ MESTO 
Vajanského nábrežie 3 
8142 1 Bratislava I 
IČO: 603147 

V Bratislave, dňa 7.11.2012 

Vec: Žiadost' o ukončenie Zmluvy o nájme pozemku Č. 58812009 zo dňa 16.08.2009 

Žiadatel' spoločnosť Menolli, s.r.o. ako nájomca dotknutej Zmluvy o nájme pozemku žiada prenajímalel'a 
MESTSKÁ ČASŤ BRA TISLA VA - STARÉ MESTO o ukončeni e Zmluvy o nájme pozemku č . 588/2009, 
ktorú nájomca uzavrel pre účel y zriadenia staveniska počas plánovanej reali zácie stavby "Polyfunkčného 
súboru PANORAMA CITY BRATISLAVA", a to ku dňu 30.11.2012 z dôvodu zmeny plánovaného 
stavebníka stavby zo žiadateľa na nového nástupcu rea li zácie stavby, s čím spo l očnosť MenoIIi s. r.o. vyslovuje 
svoj súhlas. Zároveň žiada, aby dotknuté pozemky z tejto Zmluvy o nájme pozemku poskytol pre rovnaký účel 
novému plánovanému stavebníkovi stavby, a to spol očnosti Panorama byty, s. r. o. , síd lo: Dvorákovo nábrežie 
IO, Bratislava 811 02, IČO: 46 627 596, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, 
vložka číslo: 81134/B. 

Za kladné vybaveníe tejto žiadosti vopred ďakujem . 

S úctou 

MENOLLI, s.r.o., 
Silvia Krchcňová, 

konatel' 



Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Predmet: Výpis z obchodného registra SR
Od: Ulo?en? v programe Windows Internet Explorer 8 <Ulo?en? v programe Windows Internet Explorer
8>
Dátum: Tue, 30 Oct 2012 14:23:56 +0100

Hlavná 
stránka

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE

Slovensky  | English
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !
Oddiel:  Sro Vložka číslo:  81134/B
Obchodné meno: Panorama byty, s. r. o.   (od: 27.04.2012)
Sídlo: Dvořákovo nábrežie 10

Bratislava 811 02
  (od: 27.04.2012)

IČO: 46 627 596   (od: 27.04.2012)
Deň zápisu: 27.04.2012   (od: 27.04.2012)
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným   (od: 27.04.2012)
Predmet činnosti: kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému

spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

  (od: 27.04.2012)

činnosť podnikateľských, organizačných a
ekonomických poradcov

  (od: 27.04.2012)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu   (od: 27.04.2012)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb   (od: 27.04.2012)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby   (od: 27.04.2012)
reklamné a marketingové služby   (od: 27.04.2012)
administratívne služby   (od: 27.04.2012)
prieskum trhu a verejnej mienky   (od: 27.04.2012)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských
podujatí

  (od: 27.04.2012)
vydavateľská činnosť   (od: 27.04.2012)
faktoring a forfaiting   (od: 27.04.2012)
finančný leasing   (od: 27.04.2012)
prenájom hnuteľných vecí   (od: 27.04.2012)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti   (od: 27.04.2012)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných
než základných služieb spojených s prenájmom

  (od: 27.04.2012)
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prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových
priestorov bez poskytovania iných ako základných
služieb spojených s prenájmom

  (od: 27.04.2012)

Spoločníci: GLUEMONT INVESTMENTS LIMITED
Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor,
Flat/Office 102
Nicosia P.C. 2012
Cyprus

  (od: 27.04.2012)

Výška vkladu
každého spoločníka: GLUEMONT INVESTMENTS LIMITED

Vklad: 5 000 EUR Splatené: 5 000 EUR
  (od: 27.04.2012)

Štatutárny orgán: konateľ   (od: 27.04.2012)
Ing. Ľuboš Kaštan
Majerníkova 3479/1
Bratislava - Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 27.04.2012

  (od: 27.04.2012)

Konanie menom
spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ

samostatne a to tak, že pri podpisovaní k napísanému
alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti,
menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.

  (od: 27.04.2012)

Základné imanie: 5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR   (od: 27.04.2012)
Ďalšie právne
skutočnosti: Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou

listinou zo dňa 22.03.2012 podľa § 57, §§ 105-153
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov.

  (od: 27.04.2012)

Dátum aktualizácie
údajov:  29.10.2012
Dátum výpisu:  30.10.2012

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa 
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla

sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby
Stránkové hodiny na registrových súdoch

Formuláre na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra
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