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N  Á  V  R  H  
na predaj nebytového priestoru na ulici Vajanského nábrežie č. 9 

 
     __________________________________________________________ 

 
 
 
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:  
 

Mgr. Michaela Malinová 
vedúca referátu  
oddelenia majetkového 
      

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu  
- informatívna kópia z 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 
 
 

s c h v a ľ u j e  
 
 
1) v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov, prevod vlastníctva nebytového priestoru vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava–Staré Mesto, 
 
v  bytovom dome na ulici Vajanského nábrežie č. 9, súpisné číslo 63, k.ú. Staré Mesto,  na parcele 
č. 220 a pozemok pod stavbou parc. č. 220, zastavané plochy a nádvoria o výmere 691 m2, 
evidované v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 8690, 
 

vchod Vajanského nábrežie č. 9, prízemie, priestor č. 12-902, o celkovej výmere 203 m2, 
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 
20300/268538 a spoluvlastnícky podiel na pozemku o veľkosti 20300/268538 

 
do vlastníctva:  P.T.P. s.r.o. 
                         so sídlom: Americká č. 3 
                                          831 02 Bratislava 
                                          IČO: 46 132 236 
       
 
                                                                                                                       za cenu  113 500,00 Eur. 
                         
2) Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
 
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. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

D  ô  v  o d  o  v  á      s  p  r  á  v a 
    
   Prevod vlastníctva nebytového priestoru sa realizuje v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o 
vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzného 
nariadenia hl. mesta SR Bratislavy č. 6/1995 v znení neskorších zmien. Prevod vlastníctva je tiež 
v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov a 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. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov, nájomca nebytového priestoru, vlastníci a nájomcovia bytov v dome majú právo na 
prednostný prevod nebytového priestoru do vlastníctva v tomto poradí. 
 
   Predmetom  prevodu  je  nebytový  priestor nachádzajúci sa v bytovom dome na ulici Vajanského 
nábrežie č. 9,  súpisné číslo 63, k.ú. Staré Mesto, na parcele č. 220 a pozemok pod stavbou parc. č. 
220 zastavané plochy a nádvoria o výmere 691 m2, evidované v katastri nehnuteľností na liste 
vlastníctva č. 8690, 
 

vchod Vajanského nábrežie č. 9, prízemie, priestor č. 12-902, o celkovej výmere 203 m2, 
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 
20300/268538 a spoluvlastnícky podiel na pozemku o veľkosti 20300/268538. 

 
   Kupujúci – spoločnosť P.T.P. s.r.o., so sídlom: Americká č. 3, 831 02 Bratislava, je nájomcom 
predmetného nebytového priestoru. Nájomná zmluva bola uzavretá dňa 30.5.2012. Nájom vznikol 
na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej rozhodnutím starostu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto zo dňa 13.2.2012. Nájomca uhrádza nájomné vo výške 108,00 Eur/m2/rok  
tj. 21.924,00 Eur/ročne (5.481,00 Eur/štvrťrok).  
 
   Voči kupujúcemu neeviduje mestská časť žiadnu pohľadávku. Komisia pre nakladanie 
s majetkom a financie prerokovala predaj predmetného nebytového priestoru na svojom zasadnutí 
konanom dňa 11.6.2013. 
 
   Všeobecná hodnota predávaného nebytového priestoru č. 12-902 vrátane spoluvlastníckeho 
podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 20300/268538 je 
84 521,47 Eur.  Cena  spoluvlastníckeho podielu  na pozemku o veľkosti 20300/268538 je 
28 970,50 Eur. Spolu cena nebytového priestoru č. 12-902 vrátane podielu na spoločných častiach a 
spoločných zariadeniach domu a na pozemku je 113 491,97 (zaokrúhlene  113 500,00Eur). 
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OBCHODNÝ REGISTER 
NA INTERNETE 

Slovensky_l_English 

Výpis z Qbchodného registra Okresného súdu Bratislava I 
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony! 

Oddiel: Sro 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 

Deň zápisu: 

Právna forma: 

Predmet činnosti: 

Spoločníci: 

P.T.P. s. r. o. 

Americká 3 
Bratislava 831 02 

46132236 

18.05.2011 

Spoločnosť s ručením obmedzen9m 

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti 
(veľkoobchod) 

sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 

sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 

nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou 
hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla 

nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými 
osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 
8 miest na sedenie . 

vykonávanie odťahovej služby 

skladovanie 

vydavateľská činnosť 

prenájom hnuteľných vecí 

prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než 
základných služieb spojených s prenájmom 

údržba bytového, alebo nebytového fondu v rozsahu maliarske a 
natieračské práce 

administratívne služby 

činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických 
poradcov 

vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 

čistiace a upratovacie služby 

reklamné a marketingové služby 

prieskum trhu a verejnej mienky 

služby súvisiace s produkCiou filmov alebo videozáznamov 

faktoring a forfaiting 

Jaromír Krbaťa 
Klenová 18 
Bratislava 831 01 

http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=207486&SID=2&P=0 

Vložka čislo: 73148/B 

(od: 18.05.2011) 

(od: 18.05.2011) 

(od: 18.05.2011) 

(od: 18.05.2011) 

(od: 18.05.2011) 

(od: 18.05.2011) 

(od: 18.05.2011) 

(od: 18.05.2011) 

(od: 18.05.2011) 

(od: 18.05.2011) 

(od: 18.05.2011) 

(od: 18.05.2011) 

(od: 18.05.2011) 

(od: 18.05.2011) 

(od: 18.05.2011) 

(od: 18.05.2011) 

(od: 18.05.2011) 

(od: 18.05.2011) 

(od: 18.05.2011) 

(od: 18.05.2011) 

(od: 18.05.2011) 

(od: 18.05.2011) 

(od: 18.05.2011) 

(od: 18.05.2011) 

(od: 18.05.2011) 

5.6.2013 



i , 

_%Výpis z obchodného registra SR 

J, /I Výška vkladu každého Jaromír Krbaťa (od: 18.05.2011) /1 spoločníka: 
;l 

Vklad: 5000 EUR Splatené: 5000 EUR 

Štatutárny orgán: // 

Konanie menom 
spoločnosti: 

Základné imanie: 

Ďalšie právne 
skutočnosti: 

Dátum aktualizácie 
údajov: 

Dátum výpisu: 

konateľ 

Jaromír Krbaťa 
Klenová 18 
Bratislava 831 01 
Vznik funkcie: 18.05.2011 

V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k 
napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti 
pripojí.svoj podpis. 

5000 EUR Rozsah splatenia: 5000 EUR 

Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 
25.03.2011 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákon nik. 

04.06.2013 

05.06.2013 

(od: 18.05.2011) 

(od: 18.05.2011) 

(od: 18.05.2011) 

(od: 18.05.2011) 

(od: 18.05.2011) 

o obchodnom registri SR I Návod na používanie OR! I Naša adresa rBl 
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 

http://www.orsr.sklvypis.asp?ID=207486&SID=2&P=0 
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P.T.P. s.r.o., Americká 3, 831 02 Bratislava, IČO: 46 132236, IČ DPH: SK2023266344 

\ 

Mestská čast' Bratislava
StaréMesto 
Vajanského nábrežie 3 
81421 Bra t i s I a v a 

Bratislava, 06.06.2013 

VEC: Žiadosť o odkúpenie nebytového priestoru - zdôvodnenie 

Spoločnosť P.T.P. S.r.o. má základe Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 

160/2013 prenajaté nebytové priestory Č. 12-902 vo výmere 203 rn2. 

Listom zo dňa 06.06.2013 sme Mestskú časť BA- Staré Mesto požiadali o odkúpenie 
predmetného nebytového priestoru. Našu žiadosť dopÍňame o zdôvodnenie nášho záujmu 
o kúpu priestoru: 

Z dôvodu plánovanej rekonštrukcie priestoru sme si dali vypracovať projekt na jeho 
rekonštrukciu, z ktorého vyplynulo že náklady na rekonštrukciu budú veľmi vysoké, nakoľko 
priestor je potrebné kompletne zrekonštruovať, vrátane elektrických, plynových 
a vodovodných rozvodov, treba uskutočniť opravu/výmenu výkladu a odstránenie stavebných 
úprav súvisiacich s používaním predchádzajúceho nájomcu. Celková výška nákladov na 
rekonštrukciu bola vyčíslená (na základe verejnej súťaže) vo výške 183.197,- EUR. 

Z tohto dôvodu sme oslovili banku na financovanie nášho zámeru. Banka nám dala 
prísľub na financovanie rekonštrukcie len v tom prípade, ak budeme vlastrn1ani priestoru. 
A preto sme Mestskú časť BA - Staré Mesto oslovili so žiadosťou o odkúpenie tohto 
priestoru. 

V prípade že nebude vyhovené našej žiadosti, budeme nútení skončiť nájom z dôvodu 
nemožnosti užívať priestor na činnosť galérie, tak ako sme uvádzali v našom podnikateľskom 
zámere. 

V závere si Vás dovoľujeme upozorniť že v zmysle znaleckého posudku Č. 7/2013 zo 
dňa 06.06.2013 priestor nemá deklarovanú výmeru 203 rn2 ako je uvádzané v zmluve, ale len 
190,92 rn2. 

Ostávame s pozdravom 


