
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

 

Bratislava, február 2013 
 

 
 
 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady      dňa 05.02.2013 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva    dňa 12.02.2013 
 
 
 
 

N  Á  V  R  H  
na nájom pozemku na Búdkovej ulici ako prípad hodný  osobitného zrete ľa, 

parc. č. 4289/16 
______________________________________________________________ 

 
 
 
 
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  
- kópiu katastrálnej mapy 
- výpis z obchodného registra 

 
  
 
 
 
 
 
 



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 nehnuteľnosti vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej 
sa v Bratislave, k.ú. Staré Mesto na Búdkovej ulici, a to pozemok parc.č. 4289/16, zapísaný 
v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavaná plocha o výmere 1759 m2, do spoločného 
nájmu žiadateľom: 

 
1) A&I, s.r.o.,  sídlo: Michalská 19, , 811 03 Bratislava, IČO: 36 838 969 
2) Maxmet, s.r.o.,  sídlo: Križkova 9, 811 04 Bratislava, IČO: 36 822 108 
3) LARAZ s.r.o ., sídlo: Matejkova 45, 841 05 Bratislava, IČO: 45 975 825 

 
za cenu 1,00 EURO/m2/rok. 

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

v nájomnej zmluve. 
 
3. Doba nájmu: do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, najdlhšie však na 

dva roky. 
 
B. konštatuje, že osobitný zreteľ spočíva v tom, že všetci žiadatelia vybudujú komunikáciu na vlastné 

náklady a po kolaudácii vybudovanú komunikáciu bezodplatne odovzdajú do vlastníctva hl. m. SR 
Bratislavy. Žiadateľ A&I, s.r.o. má právoplatné stavebné povolenie na výstavbu komunikácie a 
inžinierskych sietí na predmetnom pozemku a ostatní žiadatelia vlastnia niekoľko pozemkov 
v danej lokalite, ktoré priamo susedia s budúcou komunikáciou. 



D ô v o d o v á    s p r á v a 
 
 
 

Predmetom nájmu je nehnuteľnosť vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúca sa v Bratislave, k.ú. Staré Mesto na Búdkovej 
ulici, a to pozemok parc.č. 4289/16 (ďalej len „pozemok“), zapísaný v katastri nehnuteľností na     
LV č.10 ako zastavaná plocha o výmere 1759 m2. 

 
Ako dôvod hodný osobitného zreteľa sa uvádza, že všetci žiadatelia vybudujú komunikáciu na 

vlastné náklady a po kolaudácii vybudovanú komunikáciu bezodplatne odovzdajú do vlastníctva hl. 
m. SR Bratislavy. Žiadateľ A&I, s.r.o. má právoplatné stavebné povolenie na výstavbu komunikácie a 
inžinierskych sietí na predmetnom pozemku a ostatní žiadatelia vlastnia niekoľko pozemkov v danej 
lokalite, ktoré priamo susedia s budúcou komunikáciou. 

 
Komisia pre nakladanie s majetkom a financiami odporučila dňa 24.1.2013 schváliť nájom 

predmetného pozemku v súlade s ustanovením § 9a od. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov. 

 
Voči žiadateľom neeviduje mestská časť žiadnu pohľadávku. 
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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, 22 Jan 2013 10:09:36 +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:  47524/B
Obchodné meno: Maxmet, s.r.o.   (od: 23.08.2007)
Sídlo: Križkova 9

Bratislava 811 04
  (od: 09.12.2011)

IČO: 36 822 108   (od: 23.08.2007)
Deň zápisu: 23.08.2007   (od: 23.08.2007)
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným   (od: 23.08.2007)
Predmet činnosti: kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému

spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 23.08.2007)

kúpa tovaru na účely jeho predaja iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

  (od: 23.08.2007)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a
priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov,
piva, vína a destilátov

  (od: 23.08.2007)

predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo
upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh
ako aj bezmäsitých jedál

  (od: 23.08.2007)

predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej
prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a
mrazené krémy

  (od: 23.08.2007)

školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti   (od: 23.08.2007)
technicko-organizačné zabezpečenie školení, kurzov,
seminárov v rozsahu voľnej živnosti

  (od: 23.08.2007)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti   (od: 23.08.2007)
administratívne práce   (od: 23.08.2007)
vedenie účtovníctva   (od: 23.08.2007)
činnosť účtovných poradcov   (od: 23.08.2007)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov   (od: 23.08.2007)
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reklamná a propagačná činnosť   (od: 23.08.2007)
automatizované spracovanie údajov   (od: 23.08.2007)
prieskum trhu a verejnej mienky   (od: 23.08.2007)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií v
rozsahu voľnej živnosti

  (od: 23.08.2007)
prenájom motorových vozidiel, strojov a prístrojov   (od: 23.08.2007)
cestná nákladná doprava vykonávaná vozidlami s
celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného
vozidla

  (od: 23.08.2007)

osobná cestná doprava vykonávaná cestnými
osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť
nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou
vozidiel taxislužby

  (od: 23.08.2007)

personálne poradenstvo okrem personálneho leasingu   (od: 23.08.2007)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti   (od: 23.08.2007)
prenájom nehnuteľností s pokytovaním aj iných než
základných služieb spojených s prenájmom -
obstarávateľská činnosť

  (od: 23.08.2007)

obstarávanie služieb spojených so správou bytového a
nebytového fondu

  (od: 23.08.2007)

Spoločníci: Fundamental Solutions Holding, s.r.o.
Križkova 9
Bratislava 811 04

  (od: 30.05.2012)

Výška vkladu
každého spoločníka: Fundamental Solutions Holding, s.r.o.

Vklad: 6 639 EUR Splatené: 6 639 EUR
  (od: 30.05.2012)

Štatutárny orgán: konateľ   (od: 23.08.2007)
Ing. Vladimír Brodňan
Sídlisko 126/7-17
Tvrdošín 027 44
Vznik funkcie: 17.12.2010

  (od: 22.12.2010)

Konanie menom
spoločnosti: Za spoločnosť koná konateľ samostatne a podpisuje za

spoločnosť tak, že k napísanému alebo odtlačenému
obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

  (od: 23.08.2007)

Základné imanie: 6 639 EUR Rozsah splatenia: 6 639 EUR   (od: 22.12.2010)
Ďalšie právne
skutočnosti: Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa

20.08.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

  (od: 23.08.2007)

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.12.2010.   (od: 22.12.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.12.2011.   (od: 09.12.2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.02.2012.   (od: 20.04.2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.05.2012.   (od: 30.05.2012)

Dátum aktualizácie
údajov:  21.01.2013
Dátum výpisu:  22.01.2013
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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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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, 22 Jan 2013 10:27:42 +0100

Hlavná 
stránka

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE

Slovensky  | English
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !
Oddiel:  Sro Vložka číslo:  28140/T
Spis odstúpený na iný registrový súd z dôvodu miestnej nepríslušnosti
Obchodné meno: LARAZ s. r. o.   (od: 12.02.2011)
Sídlo: Matejkova 45

Bratislava 841 05
  (od: 15.08.2012)

IČO: 45 975 825   (od: 03.01.2011)
Deň zápisu: 03.01.2011   (od: 03.01.2011)
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným   (od: 03.01.2011)
Predmet činnosti: kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému

spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným
prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/

  (od: 03.01.2011)

sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu   (od: 03.01.2011)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien   (od: 03.01.2011)
prenájom hnuteľných vecí   (od: 03.01.2011)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných
než základných služieb spojených s prenájmom

  (od: 03.01.2011)
počítačové služby   (od: 03.01.2011)
činnosť podnikateľských, organizačných a
ekonomických poradcov

  (od: 03.01.2011)
reklamné a marketingové služby   (od: 03.01.2011)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a
zábavných zariadení

  (od: 03.01.2011)
administratívne služby   (od: 03.01.2011)

Spoločníci: Michaela Polačková
Matejkova 45
Bratislava 841 05

  (od: 12.02.2011)
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Výška vkladu
každého spoločníka: Michaela Polačková

Vklad: 5 000 EUR Splatené: 5 000 EUR
  (od: 12.02.2011)

Štatutárny orgán: konateľ   (od: 03.01.2011)
Michaela Polačková
Matejkova 45
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 25.01.2011

  (od: 12.02.2011)

Konanie menom
spoločnosti: Každý konateľ je oprávnený konať a podpisovať v

mene spoločnosti samostatne a to tak, že k
obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

  (od: 03.01.2011)

Základné imanie: 5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR   (od: 03.01.2011)
Ďalšie právne
skutočnosti: Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa

10.12.2010 v zmysle príslušných ustanovení z.č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

  (od: 03.01.2011)

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.01.2011.
Zmena obchodného mena z pôvodného Treia s. r. o. na
nové LARAZ s. r. o.

  (od: 12.02.2011)

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.07.2011.   (od: 19.07.2011)
Dátum aktualizácie
údajov:  21.01.2013
Dátum výpisu:  22.01.2013

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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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, 22 Jan 2013 10:08:39 +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:  48107/B
Obchodné meno: A & I, s.r.o.   (od: 27.09.2007)
Sídlo: Michalská 19

Bratislava 811 03
  (od: 18.04.2008)

IČO: 36 838 969   (od: 27.09.2007)
Deň zápisu: 27.09.2007   (od: 27.09.2007)
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným   (od: 27.09.2007)
Predmet činnosti: kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému

spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 27.09.2007)

kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným
prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu
voľnej živnosti

  (od: 27.09.2007)

poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby a
služieb v rozsahu voľnej živnosti

  (od: 27.09.2007)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a
služieb v rozsahu voľnej živnosti

  (od: 27.09.2007)
prieskum trhu   (od: 27.09.2007)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním
doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s
prenájmom

  (od: 27.09.2007)

prenájom motorových vozidiel a mechanizmov   (od: 27.09.2007)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti   (od: 27.09.2007)
prenájom strojov   (od: 27.09.2007)
reklamná a propagačná činnosť   (od: 27.09.2007)
prenájom priemyselného tovaru   (od: 27.09.2007)
technicko-organizačné zabezpečenie vzdelávacích,
kultúrnych, spoločenských a propagačných podujatí v
rozsahu voľnej živnosti

  (od: 27.09.2007)
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kúpa a prenájom motorových vozidiel, náhradných
dielov a súčiastok

  (od: 27.09.2007)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti   (od: 27.09.2007)

Spoločníci: Anton Jakupi
Tomášikova 50B
Bratislava 831 04

  (od: 08.07.2009)

Aferdita Jakupi
Tomášikova 50B
Bratislava 831 04

  (od: 08.07.2009)

Výška vkladu
každého spoločníka: Anton JakupiVklad: 5 643 EUR Splatené: 5 643 EUR

  (od: 08.07.2009)
Aferdita Jakupi
Vklad: 996 EUR Splatené: 996 EUR

  (od: 08.07.2009)

Štatutárny orgán: konatelia   (od: 27.09.2007)
Anton Jakupi
Tomášikova 50B
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 27.09.2007

  (od: 08.07.2009)

Aferdita Jakupi
Tomášikova 50B
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 08.06.2009

  (od: 08.07.2009)

Konanie menom
spoločnosti: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti

navonok samostatne a v rozsahu svojich práv tak, že
pri podpisovaní k obchodnému menu pripojí svoj
podpis, v podobe ako je uvedený na podpisovom
vzore.

  (od: 08.07.2009)

Základné imanie: 6 639 EUR Rozsah splatenia: 6 639 EUR   (od: 28.05.2009)
Ďalšie právne
skutočnosti: Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou

zmluvou zo dňa 6.9.2007 v zmysle ust. §§ 57, 105 -
153 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

  (od: 27.09.2007)

Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
konaného dňa 31.03.2008.

  (od: 18.04.2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
spoločnosti zo dňa 07.05.2008.

  (od: 15.05.2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo
dňa 08.06.2009.

  (od: 08.07.2009)

Dátum aktualizácie
údajov:  21.01.2013
Dátum výpisu:  22.01.2013

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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