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Materiál 
na zasadnutie miestnej rady       dňa 17.9.2013 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva     dňa 24.9.2013 

 
 
 
 

N  Á  V  R  H  
na nájom nebytového priestoru  

 na ulici Vajanského nábr. č. 3  Bratislava 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:  
 

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 
 
 
A)  s c h v a ľ u j e  
 
1) v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, nájom nebytového priestoru – 
kancelária č. 251, nachádzajúceho  sa na 2. poschodí  budovy  na ulici Medená č. 2, Vajanského 
nábrežie č. 3 v Bratislave, vchod Vajanského nábr. č. 3 (budova Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto), súpisné číslo 90, katastrálne územie Staré Mesto, vedenom v katastri 
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 10, na parcele č. 235, 236 a pozemok pod stavbou parc. č. 235 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1710 m2,  
 
pre  spoločnosť: Staromestská, a.s. so sídlom: Vajanského nábrežie č. 3, 811 02 Bratislava,  
                           IČO: 35 804 092 
 
 
2) Nájom nebytového priestoru sa schvaľuje s týmito podmienkami: 
  

a) nájomné v sadzbe: 1,00 Eur/rok   
                                    (vrátane úhrady za služby spojené s užívaním nebytového priestoru) 
b) doba nájmu: neurčitá 
c) účel nájmu:  kancelársky priestor pre výkon manažmentu spoločnosti Staromestská, a.s.  
 

B)  k o n š t a t u j e, 
 
osobitný zreteľ spočíva v tom, že spoločnosť Staromestská a.s. je právnickou osobou, ktorej je 
mestská časť Bratislava-Staré Mesto jediným akcionárom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D  ô  v  o d  o  v  á      s  p  r  á  v a 
    
Predmetom nájmu je nebytový priestor – kancelária č. 251  nachádzajúca sa na 2. poschodí budovy 
na ulici Medená č. 2, Vajanského nábrežie č. 3 v Bratislave, vchod Vajanského nábr. č. 3 (budova 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto), súpisné číslo 90, vedenom v katastri 
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 10, na parcele č. 235, 236 a pozemok pod stavbou parc. č. 235 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1710 m2 v katastrálnom území Staré Mesto. 
 
   Nájom predmetného nebytového priestoru sa predkladá na schválenie v súlade s ustanovením § 9a 
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad 
hodný osobitného zreteľa.  
    
   Osobitný zreteľ spočíva v tom, že budúci nájomca – spoločnosť Staromestská a.s. má jediného 
akcionára,  ktorým  je  mestská  časť  Bratislava-Staré Mesto.  V zmysle  § 190  ods. 1  Obchodného 
zákonníka   pôsobnosť   valného  zhromaždenia   vykonáva   jej   jediný  akcionár  t.j.  mestská  časť  
Bratislava-Staré Mesto.  Rozhodnutie jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného 
zhromaždenia vykonáva podľa  § 13 ods. 1  Obchodného   zákonníka   štatutárny   orgán  tohto  
akcionára,   ktorým  je   podľa  § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení starosta. 
 
   Kanceláriu č. 251 nachádzajúcu sa na 2. poschodí budovy Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto bude užívať spoločnosť Staromestská, a.s. pre výkon svojej činnosti v zmysle 
predmetu podnikania spoločnosti.  
 
   Komisia   pre    nakladanie   s   majetkom   a   financie   na   svojom    zasadnutí    konanom   dňa  
5.9.2013 odporučila schváliť nájom predmetného nebytového priestoru za stanovených podmienok. 
   
  Pri nájme majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, rozhoduje miestne zastupiteľstvo 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov (§ 9a  ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z.z. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov ). 
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MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

OBCHODNÝ REGISTER 
NA INTERNETE 

Slovensky_l_English 

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

Oddiel: Sa 

Obchodné meno: 

Sidlo: 

IČO: 

Deň zápisu: 

Právna forma: 

Predmet činnosti: 

Staromestská a.s. 

Vajanského nábrežie 3 
Bratislava 811 02 

35804092 

22.01.2001 

Akciová spoločnosť 

obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom 
nehnuteľnosti 

prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb 

prenájom garáží a odstavných plôch 

sprostredkovanie kúpy. predaja a prenájmu nehnuteľnosti 

poradenská činnosť v oblasti nehnuteľnosti 

inžinierska činnosť (okrem vybraných činnosti v stavebníctve) 

prieskum trhu 

poradenská činnost' v oblasti obchodu 

kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho pedaja 
konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 

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

sprostredkovateľská činnosť 

poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve 

podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným 
odpadom 

počítačové služby 

služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 

vydavateľská činnosť 

prenájom hnuteľných veci 

administratívne služby 

činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických 
poradcov 

vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 

prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení 

prevádzkovanie športových zariadeni 

http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=30867 &SID=2&P=0 

Vložka čislo: 2639/B 

(od: 22.11.2012) 

(od: 22.01.2001) 

(od: 22.01.2001) 

(od: 22.01.2001) 

(od: 22.01.2001) 

(od: 22.01.2001) 

(od: 22.01.2001) 

(od: 22.01.2001) 

(od: 22.01.2001) 

(od: 22.01.2001) 

(od: 22.01.2001) 

(od: 22.01.2001) 

(od: 22.01.2001) 

(od: 22.01.2001) 

(od: 22.01.2001) 

(od: 22.01.2001) 

(od: 22.11.2012) 

(od: 22.11.2012) 

(od: 22.11.2012) 

(od: 22.11.2012) 

(od: 22.11.2012) 

(od: 22.11.2012) 

(od: 22.11.2012) 

(od: 22.11.2012) 

(od: 22.11.2012) 

(od: 22.11.2012) 

(od: 22.11.2012) 

3.9.2013 
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Štatutárny orgán: 

Konanie menom 
spoločnosti: 

Základné imanie: 

Akcie: 

Dozorná rada: 

organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí 

čistiace a upratovacie služby 

reklamné a marketingové služby 

fotografické služby 

služby súvisiace a produkciou filmov alebo videozáznamov 

prieskum trhu a verejnej mienky 

ozvučovanie kultúrnych a spoločenských podujatí 

výroba obrazového záznamu spoločenských udalostí na 
objednávku 

nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou 
hmotnost'ou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla 

vykonávanie odťahovej služby 

skladovanie 

lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby 

predstavenstvo 

Mgr. PhDr. Štefan Jaška - člen 
Obchodná 41 
Bratislava 811 06 
Vznik funkcie: 29.06.2011 

Mgr. PaeDr. Barbora Oráčová, PhD. - predseda 
Wilsonova 2 
Bratislava 811 04 
Vznik funkcie: 29.06.2011 

Mgr. Sven Šovčík - člen 
Bjôrnsonova 5 
Bratislava 811 05 
Vznik funkcie: 29.06.2011 

Menom spoločnosti koná predseda predstavenstva spoločne s 
jedným členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa 
uskutočňuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoji svoj 
podpis predseda predstavenstva spoločne s jedným členom 
predstavenstva. 

939055,964951 EUR Rozsah splatenia: 892 584,478524 EUR 

Počet: 1 
Druh: kmeňová akcia na meno 
Podoba: listinné 
Menovitá hodnota: 478 888,667597 EUR 

Počet: 10 
Druh: kmeňové akcie na meno 
Podoba: listinné 
Menovitá hodnota: 3,319392 EUR 

Počet: 1 
Druh: kmeňová akcia na meno 
Podoba: listinné 
Menovitá hodnota: 393746,265685 EUR 

Počet: 1 
Druh: kmeňová akcia na meno 
Podoba: listinné 
Menovitá hodnota: 66387,837749 EUR 

Ing. Kamil Procházka - člen 
Majakovského 13 
Bratislava 
Vznik funkcie: 26.06.2003 

RNDr. Marta Černá 
Na Kalvárii 7 
Bratislava 811 04 
Vznik funkcie: 29.06.2011 

Doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. 
Škarniclova 2 
Bratislava 811 03 

http://www.orsr.sklvypis.asp?ID=30867&SID=2&P=0 

(od: 22.11.2012) 

(od: 22.11.2012) 

(od: 22.11.2012) 

(od: 22.11.2012) 

(od: 22.11.2012) 

(od: 22.11.2012) 

(od: 22.11.2012) 

(od: 22.11.2012) 

(od: 22.11.2012) 

(od: 22.11.2012) 

(od: 22.11.2012) 

(od: 29.03.2013) 

(od: 22.01.2001) 

(od: 01.09.2011) 

(od: 01.09.2011) 

(od: 01.09.2011) 

(od: 22.01.2001) 

(od: 15.12.2009) 

(od: 15.12.2009) 

(od: 15.12.2009) 

(od: 15.12.2009) 

(od: 15.12.2009) 

(od: 14.11.2003) 

(od: 01.09.2011) 

(od: 01.09.2011) 
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Výpis z obchodného registra SR 

Ďalšie právne 
skutočnosti: 

Vznik funkcie: 29.06.2011 

Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na u·pisovanie akcií 
zakladateľskou listinou zo dňa 15.12.2000 a rozhodnutim 
zakladateľa urobeným do notárskej zápisnice N 134/2000 Nz 
134/2000 zo dň. 15.12.2000 v zmysle § 154. § 172 Z.Č. 513/91 Zb. 
v zneni neskoršich predpisov. 

Notärska zápisnica č. N 85/2001, Nz 85/2001 zo dňa 2.5.2001, 
osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo 
zvýšené základné imanie a schválená zmena stanov. 

(od: 22.01.2001) 

(od: 02.08.2001) 

Notärsk. zápisnic. zo dňa 5. 4. 2002 osvedčujúca priebeh (od: 22.04.2002) 
mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo zvýšené 
základné imanie spoločnosti, zmenený počet a menovitá hodnota 
akcií, prerokované odstúpenie z funkcií členov predstavenstva, 
odvolaný a zvolený člen dozornej rady. schválený dodatok Č. 1 k 
Zakladateľskej listine a dodatok č. 2 k Stanovám spoločnosti. 
Jediným akcionárom spoločnosti je: Mestská časť Bratislava -
Staré Mesto, Vajanského näbr. 3, 811 02 Bratisi.v •. 

Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 15.7.2003. Rozhodnutie (od: 14.11.2003) 
akcionára z 26.6.2003, funkcia člena predstavenstva Doc. Ing. 
Arch. Petra Gandia zanikla dňa 26.6.2003, funkcia členov dozornej 
rady Ing. Jäna Odzgan., Ing. L. T.ligu zanikä dňa 26.6.2003. 

Rozhodnutie akcionára zo dňa 3.12.2007.Zá.pisnica zo zasadnutia (od: 11.04.2008) 
dozornej rady zo dňa 3.12.2007. 

Rozhodnutie jediného akclonära zo dň. 29.06.2011 (od: 01.09.2011) 

Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo (od: 22.11.2012) 
dňa 12.11.2012. 

Dátum aktualizácie 
údajov: 

02.09.2013 

03.09.2013 Dátum výpiSU: 

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