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Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

1) v súlade s ustanovením § 9a ods. 1 písm. a) zákona Č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisova v súlade s výsledkami obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej rozhodnutím 
starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 6.2.2013, prevod vlastníctva nehnutel'ností 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 

• stavba - súpisné číslo 2193, druh stavby: iná budova, postavená na pozemku parcela Č. 8514/2 
• pozemok parcela Č. 8514/2 o výmere 659 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 

ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Staré Mesto, na ulici Špitálska Č. 29 v Bratislave a sú 
zapísané na liste vlastníctva Č. 10, Správy katastra pre hlavné mesto SR Bratislava, 

do vlastníctva kupujúcemu obchodnej spoločnosti realit K, s.r.o., so sídlom: Grosslingová Č. 51, 
811 09 Bratislava, IČO: 43 957 544, za kúpnu cenu spolu vo výške 540 100,00 Eur. 

2) Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. S kúpnou cenou 
bude započítaná finančná zábezpeka vo výške 250000,00 Eur, ktorú kupujúci zaplatil na účet 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pri podaní súťažného návrhu v obchodnej verejnej súťaži. 

3) V prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy zmluvnými stranami do 3 mesiacov odo dňa 
prijatia uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto týkajúceho sa 
predaja nehnuteľností, stratí uznesenie platnosť. 



Dôvodová správa 

Prevod vlastníctva nehnuteľností sa realizuje v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisova v súlade s Čl. 4 bod B ods. 1 Pravidiel nakladania s nehnuteľným 
majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s nehnuteľným majetkom zvereným do správy 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Predmetom prevodu je stavba - súpisné číslo 2193, druh stavby: iná budova, postavená na 
pozemku parcela č. 8514/2 a pozemok parcela č. 8514/2 o výmere 659 m2, druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Staré Mesto, na ulici 
Špitálska č. 29 v Bratislave a sú zapísané na liste vlastníctva č. 10, Správy katastra pre hlavné mesto 
SR Bratislava, 

do vlastníctva kupujúcemu obchodnej spoločnosti realit K, s.r.o., so sídlom: Grosslingová č. 51, 
811 09 Bratislava, IČO: 43 957 544, za kúpnu cenu spolu vo výške 540 100,00 Eur. 

V súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a §9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schválilo uznesením č. 136/2012 zo dňa 11.12.2012 spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností a 
podmienky obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou za účelom 
realizácie prevodu vlastníckeho práva k stavbe, súp. č. 2193 a pozemku parc.č. 8514/2 
nachádzajúcich sa na Špitálskej ulici č. 29 v Bratislave. Rozhodnutím starostky mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto zo dňa 6.2.2013 bola vyhlásená obchodná verejná súťaž formou výberu 
vít'aza elektronickou aukciou na predaj stavby a pozemku na Špitálskej ulici č. 29 v Bratislave za 
minimálnu kúpnu cenu 540 100,00 Eur. Jediným kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov 
bola ponúkaná kúpna cena - váha kritéria 100%. Súťažná komisia dňa 28.2.2013 vyhodnotila 
súťažné návrhy. Do obchodnej verejnej súťaže sa príhlasil len jeden účastník, ktorý splnil všetky 
podmienky súťaže. Z dôvodu jediného záujemcu sa elektronická aukcia nekonala. 

Úspešným uchádzačom obchodnej verejnej súťaže bola obchodná spoločnosť realit K, s.r.o., 
so sídlom: Grosslingová č. 51, 811 09 Bratislava, IČO: 43 957 544, za vysút'aženú kúpnu cenu 
spolu vo výške 540100,00 Eur. Voči kupujúcemu neeviduje mestská časť žiadnu pohľadávku. 

Víťaz obchodnej verejnej súťaže sa zaväzuje najneskôr do 10 pracovných dní od vyhlásenia 
výsledkov obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou a podpisu kúpnej 
zmluvy, zložiť peňažné prostriedky, ako odstupné za byt súčasným nájomníčkam (p. Nadežda 
Farbulová a p. Katarína Bojkovská), a to každej sumu vo výške 117.500,00 EUR do notárskej 
úschovy. Notár uvoľní peňažné prostriedky súčasným nájomníčkam na základe predloženia originálu 
protokolu o odovzdaní bytu na Špitálskej ulici č. 29 v Bratislave, ktorý bude podpísaný nájomcom, 
mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto ako prenajímateľom a víťazom obchodnej verejnej súťaže 
formou výberu víťaza elektronickou aukciou. 

Kupujúci - obchodná spoločnosť realit K, s.r.o., v zastúpení jej konateľom, bola dňa 4.3.2013 
oboznámená a informovaná o právnej skutočnosti, ktorá nastala po vyhlásení obchodnej verejnej 
súťaže na predaj stavby a pozemku nachádzajúcej sa na Špitálskej ulici č. 29 v Bratislave, a to že 
dňa 15.2.2013 podala obchodná spoločnosť ŠPITÁLSKA 29 s.r.o. návrh žaloby o neplatnosť 
odstúpenia od zmluvy na Okresnom súde Bratislava I, vedený pod č. k. 35Cb/35/2013. Uvedená 
skutočnosť je zapísaná na liste vlastníctva č. 10 formou informatívnej poznámky. Kupujúci 
právnu skutočnosť zobral na vedomie, o čom bol spísaný úradný záznam na právnom oddelení. 



Komisia pre nakladanie s majetkom a financie odporučila na svojom zasadnutí konanom dňa 
11.3.2013 predaj nehnuteľností v súlade s ustanoveniami zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov. 

Súhlas primátora Hl. mesta SR Bratislavy je zo dňa 11.12.2012 za cenu minimálne 540 100,00 
Eur. 

Platnosť uznesenia bola obmedzená v zmysle Čl. 1 ods. 3 Pravidiel nakladania s nehnuteľným 
majetkom. 
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. primátor 

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA 

__ o 

... 

MIES't.'NY t'ŕRAt.) 
J,(llll"s~l;) ~"STl 

BllATISI;AVA. STAR~ M~TO 

I 

Bratislava 06.12.2012 
Č.j.: MAGS ONN /20 12lSb86D t.

cf 74"J,6/1Q 
DO~LO 11 -12- 2012 
DNÁ: 1 

l~yIDENČNÉ 
(SLO: 

jPRiLOHY, IVVBAVUiE: 

Vážená pani starostka, 

na základe Vašej žiadosti zo dňa 06.12.2012 č.j. 51395/2012/PRAlBau, vo veci 
udelenia predchádzajúceho súhlasu primátora k prevodu vlastníctva nehnuteľného 
majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava - Staré Mesto udeľujem 

predchádzajúci súhlas č. Ol 01 0083 12 

podl'a čl. 80 ods. 5 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy k odpredaju nehnutel'ností v 
katastrálnom území Staré Mesto 

• pozemok registra "C" parc. č. 8514/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 659 
m2

, zapísaný na liste vlastníctva Č. 10 
• stavba so súp. Č. 2193 postavená na pozemku parc. Č. 8514/2, zapísaná na liste 

vlastníctva Č. 10 

za cenu najmenej vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej v . znaleckom 
posudku vypracovanom v súlade s požiadavkami z;ákona SNR Č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nie však nižšiu ako cena pozemku určená 
znaleckým posudkom vo výške 342475,71 Eur a cena stavby určená znaleckým 
posudkom vo výške 197 579,58 Eur, s podmienkami: 

predaj bude uskutočnený v súlade so všetkými ustanoveniami zákona 
SNR Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
vzťahujúcimi sa na prevod vlastníctva nehnuteľnosti 

na predmet predaja nie je uplatnený reštitučný nárok podľa príslušných 
právnych predpisov, okrem reštitučného nároku uplatneného podľa zákona 
č. 503/2003 Z. z. . 

v prípade uplatnenia predkupného práva - predkupné právo môže byť dohodnuté 
len pre hlavné mesto SR Bratislavu 
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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 dňa obojstranného podpísania 
kúpnej zmluvy. 

Tento súhlas platí 12 mesiacov odo dňa podpisu. 

V zmysle čl. 80 ods. 5 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy V run udel'ujem 

plnú moc 

na podpísanie kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k pozemku parc. 
8514/2 a stavbe so súp. Č. 2193 postavenej na pozemku parc. č. 8514/2, k. Ú. Staré 
Mesto, ako aj návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 
Zároveň Vás žiadam, po obojstrannom podpise kúpnej zmluvy, o zaslanie dvoch jej 
rovnopisov na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy pre evidenčné a archívne účely. 

S pozdravom 

Vážená pani 
PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto 
Vajanské nábr. 3 
814 21 Bratislava 
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VÝPIS 
Z uznesení 16. zasadnutia Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava

Staré Mesto v 6. volebnom období, konaného 11. decembra 2012 

10. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnutel'nosti na ulici Špitálska Č. 29 
a podmienok obchodnej verejnej sút'de formou vÝberu vft'aza elektronickou aukciou 

Uznesenie Č. 136/2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. schvaľuje 

v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnutel'nosti, vo vlastníctve hlavného mesta 
SR Bratislava, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, verejnou obchodnou súťažou 
formou výberu vft'aza elektronickou aukciou, a to konkrétne: 

• stavba súp. č. 2193 - druh stavby: iná budova, postavená na pozemku parc. č. 8514/2 
• pozemok parc. Č. 8514/2 o výmere 659 mZ, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 

ktoré sa nachádzajú v katastrálnom územi Staré Mesto, na ulici Špitálska Č. 29 v Bratislave a sú 
zapísané na liste vlastníctva Č. 10, Správy katastra pre hlavné mesto SR Bratislava; 

B. súhlasí 

s nasledovnými podmienkami obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou 
aukciou: 

• minimálna výška kúpnej ceny nehnuteľnosti uvedených v časti A. uznesenia je 
540 100,00 EUR, 

• navrhovatelia budú pred podaním súťažného návrhu povinní zaplatiť peňažnú zábezpeku vo 
výške 250 000,00 EUR a to buď v hotovosti do pokladne Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto alebo na účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto; víťazovi verejnej 
obchodnej súťaže bude finančná zábezpeka započítaná s kúpnou cenou, 

• v prípade, že víťaz verejnej obchodnej súťaže (formou výberu víťaza elektronickou aukciou) 
z dôvodov nespočívajúcich sa strane mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ale z akýchkoľvek 
dôvodov od uzavretia kúpnej zmluvy odstúpi, prepadne zábezpeka v prospech mestskej časti 
Bratislava~Staré Mesto ako zmluvná pokuta v zmysle § 544 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník, s čím navrhovateľ verejnej obchodnej súťaže súhlasí. Zároveň ak víťaz, 
ako kupujúci neuhradí kúpnu cenu v lehote dohodnutej v uzavretej zmluve, finančná 
zábezpeka prepadne ako zmluvná pokuta v prospech mestskej časti Bratislava~Staré 
Mesto, s čím navrhovateľ vo verejnej obchodnej súťaže súhlasí, a zároveň to zakladá dôvod 
na odstúpenie od zmluvy predávajúcim. Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje od 
začiatku (ex tunc) v zmysle § 48 ods. 2 zákona Č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. 

• navrhovateľom, ktorí v tejto súťaži neuspejú bude peňažná zábezpeka najneskôr v lehote 
5 pracovných dní odo dňa termínu vyhlásenia výsledkov verejnej obchodnej súťaže, vrátená 
prevodom na účet uvedený v súťažnom návrhu, 

Podaterl'la úradu Telefón 
Vajanského nábr. 3 02/59 246 111 
81421 Bratislava 

Bankové spojenie 
1526-012/0200 

100 
OO 603147 

Internet 
www.staremesto.sk 



• víťaz verejnej obchodnej súťaže sa zaväzuje najneskôr do 10 pracovných dní od vyhlásenia 
výsledkov verejnej obchodnej súťaže fonnou výberu víťaza elektronickou aukciou a podpisu 
kúpnej zmluvy, zložiť peňažné prostriedky, ako odstupné za byt súčasným nájomníčkam 
(p. Nadežda Farbulová a p. Katarína Bojkovská), každej sumu vo výške 117 500,00 EUR 
do notárskej úschovy. Notár uvoľní peňažné prostriedky súčasným nájomníčkam na základe 
predloženia originálu protokolu o odovzdaní bytu na Špitálskej ul. č. 29 v Bratislave, ktorý 
bude podpísaný nájomcom, mestskou časťou BratislavaMStaré Mesto ako prenajímateľom 
a víťazom verejnej obchodnej súťaže fonnou výberu víťaza elektronickou aukciou, 

• navrhovatelia verejnej obchodnej súťaže berú na vedomie, že odstupné za byty v celkovej 
výške 335 000,00 EUR, nie je súčasťou finančnej zábezpeky vo výške 250 000,00 EUR, ktoré 
sú povinní uhradiť pred podaním súťažného návrhu, 

• víťaz verejnej obchodnej súťaže berie na vedomie, že aj nedôjde k notárskej úschove 
a zloženiu peňažných prostriedkov, uvedené je dôvodom na odstúpenie od zmluvy 
predávajúcim. Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje od začiatku (ex tunc) v zmysle § 48 
ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Víťaz zároveň berie na vedomie, že 
v prípade odstúpenia od zmluvy, uhradená finančná zábezpeka vo výške 250 000,00 EUR, 
prepadá v prospech mestskej časti Bratislava-Staré Mesto ako zmluvná pokuta v zmysle § 544 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, 

• v prípade ak odstúpi víťaz verejnej obchodnej súťaže od uzavretia zmluvy, mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto ako predávajúci a vyhlasovateľ súťaže písomne vyzve na uzavretie 
zmluvy ďalšieho v poradí vyhodnotených výsledkov verejnej obchodnej súťaže fonnou 
výberu víťaza elektronickou aukciou, 

• ostatné podmienky budú v súlade so Smernicou mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorou 
sa ustanovujú pravidlá pri organizovaní verejných obchodných súťaží a zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a Rozhodnutia starostky č.28/20 11 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 6.júna 2011 o postupe pri prevode a prenájme 
majetku pri použití elektronickej aukcie, 

• podmienkou účasti v obchodnej verejnej súťaži je, že uchádzač je povinný preukázať, že 
nemá nedoplatky voči vyhlasovateľovi súťaže, štátnemu rozpočtu SR, sociálnej poisťovni, 
zdravotným poisťovniam resp. voči iným tretím osobám, z ktorých je možné vyvodiť záver 
o finančnej nespoľahlivosti, platobnej neschopnosti resp. iných závažných skutočnostiach, na 
základe ktorých možno mať pochybnosti o schopnosti víťaza súťaže plniť si záväzky 
vyplývajúce z tejto verejnej obchodnej súťaže. V uvedenom prípade má vyhlasovateľ právo 
odstúpiť od už uzavretej zmluvy resp. zmluvu neuzatvoriť, pokiaľ sa o týchto skutočnostiach 
dozvie po vyhlásení výsledkov verejnej obchodnej súťaže formou výberu víťaza 

elektronickou aukciou.; 

C. splnomocňuje 

starostku mestskej časti 
na opravu prípadných chýb v písaní a počítaní tak, aby došlo k naplneniu tohto uznesenia . 

. /~~', . Bratislava, 14.12.2012 .';(", 'v ú' 

____ ~~evpV\.~ !~f Gii~~J. 'l ~~). PhDr. Tatiana ROSOV Á 
\ :(/) ri:7\};.J: ~ starostka mestskej časti \Y': ,J:..:- :; 0. 

veril: Mgr. K il Homoľa .. ~ "-~ .. ~_.' /0';;;; 

prednosta mie~tneho úradu ""'~,''''-:;-: ....... / 
Spracoval: Ing. sc~~ -~'-"-"'" 
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Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I 
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony! 

Oddiel: Sro Vložka ~Jslo: 60246/8 

Obchodné meno: 

Sldlo: 

IČO: 

Deň zápisu: 

Právna fonna: 

Predmet činnosti: 

SpOločnici: 

realit K. s.r.o. 

Gr6sslingova 51 
Bratislava 811 09 

43 957544 

29.01.2008 

Spoloenosť s ru~enlm obmedzeným 

sprostredkovanie predaja. prenljmu a kÍlpy nehnuteľnosti 
(realitnl činnosť) 

(od: 14.02.2008) 

(od: 29.01.2008) 

(od: 29.01.2008) 

(od: 29.01.2008) 

(od: 29.01.2008) 

(od: 29.01.2008) 

činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od: 29.01.2008) 

sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od: 29.01.2008) 

prieskum trhu a verejnej mienky (od: 29.01.2008) 

reklamná a propagačnä činnosť (od: 29.01.2008) 

správa a údr!ba bytového fondu· obstarávanie slulleb spojených (od: 29.01.2008) 
so správou bytového fondu 

prenájom nehnuteľnosti s poskytovanfm Iných než úkladných (od: 29.01.2008) 
služieb· obstarávateľské slulby spojené s prenljmom 

leasingová činnosť v rozsahu vornej ilvnostl (od: 29.01.2008) 

faktoring a forfaltlng v rozsahu voľnej llvnostl (od: 29.01.2008) 

kOpa tovaru za Očelom jeho predaja konečnému spotrebiterovl (od: 29.01.2008) 
(maloobchod) v rozsahu vornej živnosti 

kúpa tovaru za ú~elom jeho predaja Iným prevädzkovateľom (od: 29.01.2008) 
IIvnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej IIvnosti 

JUDr. Jozef Kllmko 
Novosvetskl 22 
Bratislava 811 06 

JUDr. Milan Kyseľ 
Tribečskl 213614 
Topoľčany 95501 

Mgr. Milan Karas 
Kamenná 2537 
ZlIn 760 01 
Česko 

(od: 29.01.2008) 

(od: 29.01.2008) 

(od: 29.01.2008) 

Výika vkladu každého JUDr. Jozef Kllmko (od: 29.07.2009) 
spoločnika: Vklad: 2 324 EUR Splatené: 2 324 EUR 

JUDr. Milan Kyseľ 
Vklad: 2 324 EUR Splatené: 2 324 EUR 

(od: 29.07.2009) 

Mgr. Milan Karas 
Vklad: 2 324 EUR Splatené: 2324 EUR 

(od: 29.07.2009) 

Štatutämy org'n: 
konatelia (od: 29.01.2008) 
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Konanie menom 
spoločnosti: 

Základné Imanie: 

Oalile právne 
skutočnosti: 

JUDr. Jozef Kllmko 
Novosvetská 22 
Bratislava 81106 
Vznik funkcie: 29.01.2008 

JUDr. Milan Ky,eľ 
Tribečská 2136/4 
Toporeany 956 01 
Vznik funkcie: 29.01.2008 

(od: 29.01.2008) 

(od: 29.01.2008) 

V mene spoločnosti koná konater každý samostatne a bez (od: 29.01.2008) 
obmedzenia tak, ie k vytlačenému alebo napisanému 
obchodnému menu spoločnosti pripoji svoj podpis. 

6972 EUR Rozsah splatenia: 6 972 EUR (od: 29.07.2009) 

Spoločnosf bola zaloten' spoločenskou zmluvou dňa 17.01.2008 (od: 29.01.2008) 
v zmysle prlslulných ustanoveni z.č. 613/1991 Zb. Obchodný 
zákon nik. 

Dátum aktualizácie 
údajov: 05.03.2013 

06.03.2013 Dátum v~plsu: 

o obchodnom registri SR I Návod na používanie OR! I Naša adresa ~ 
Vyhľadávanie podľa: obchodného mena I identifikačného čísla 

sídla I spisovej značky I priezviska a mena osoby 

Stránkové hodiny na registrových súdoch 
Formuláre na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra 
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