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Materiál 
na zasadnutie miestnej rady       dňa 22.10.2013 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva     dňa 29.10.2013 

 
 
 
 

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  
-     súhlas primátora hl.mesta SR 
-     žiados ť nájomcu o odkúpenie NP 
      s prílohou  



 
  

  
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  121 000,00 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).  
 
   Komisia pre nakladanie s majetkom a financie prerokovala predaj predmetného nebytového 
priestoru na svojom zasadnutí konanom dňa 12.9.2013. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
obdržala predchádzajúci súhlas primátora hl. mesta mesta k prevodu vlastníctva dňa 11. júna 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). 
 
Pôvodne stanovená kúpna cena určená znaleckým posudkom bola navýšená o 7.500,00 Eur. 
Nájomca súhlasí s odkúpením nebytového priestoru za kúpnu cenu 121 000,00 Eur. 
 
Súhlas primátora hl.mesta SR Bratislava k prevodu vlastníctva nebytového priestoru bol doručený 
dňa 11.6.2013. 
 
     



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Jaromír Krbat'a, kODatcl" P.T.P., s. r. o., Americká 3, 831 02 Bratislava 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 

Vajanského nábrežie 3 

814 21 Bratislava 

VEC: Žiadosť o opätovné prerokovanie predaja nebytového priestoru na Vajanského nábreží Č. 3 

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, 

dovoľte mi, aby som sa na Vás obrátil so žiadosťou o opätovné prerokovanie predaja nebytového priestoru č. 12-902 na adrese 

Vajanského nábrežie, a to na najbližšom zasadnuti zastupiteľstva mestskej časti Staré Mesto v septembri 2013 . 

Naša spoločnosť P.T.P., s. r. o., prejavila záujem odkúpiť tento priestor, ktorý má v súčasnosti v prenájme. Dôvodom je náš 

zámer investovať značné finančné prostriedky do rekonštrukcie priestoru s cieľom zriadiť v ňom špičkovú galériu. Podarilo sa 

nám ziskať prisľub banky podieľať sa na financovaní tohto zámeru, podmienkou však je, že naša spoločnosť musí byť 

vlastníkom uvedeného priestoru. Zároveň by sme chceli upraviť našu pôvodnú ponuku za nebytový priestor a navyšujeme ju 

na čiastku 121.000,- EUR. 

Naša idea zriadiť v tomto priestore galériu bude prospešná ako pre slovenskú odbornú i laickú verejnosť, tak aj pre 

zahraničných návštevníkov Bratislavy. Predovšetkým sa gaJéria môže stať novým reprezentatívnym miestom pre prezentáciu 

slovenských výtvarných umelcov. Vzhľadom na vynikajúcu polohu na nábreží oproti osobnému prístavu môžeme 

predpokladať, že galéria bude navštevovaným miestom nielen zo strany Bratislavčanov, ale aj ro strany zahraničných turistov 

predovšetkým z Viedne, ktori prichádzajú na návštew Bratislavy lOĎou. 

Rád by som Vás na záver ubezpečil, že naša myšlienka odkúpiť tento priestor má nielen podnikateľský, ale aj verejnoprospešný 

ciel' . V tejto súvislosti som oslovil a budem spolupracovať s aukčnou spoločnosťou SCXiA s.r.o .. Ich vyjadrenie je súčasťou 

tohto listu. Budem rád, ak sa predaj predmetného priestoru na Vajanského nábreží dostane opätovne do programu najbližšieho 

zasadania mestského zastupiteľstva a pri rokovaní sa bude prihliadať aj na uvedené skutočnosti a názor odbornej výtvarnej 

verejnosti. 

S pozdravom 

,~. 
konateľ / 



AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ 

Jaromír Krbaťa, konater P.T.P. s.r.O. 
Americká 3 

83102 Bratislava 

V Bratislave 10. septembra 2013 

Vec: vyjadrenie k Vašej žiadosti o prerokovanie predaja nebytového priestoru na Vajanského 

nábrežia Č . 3 

Po oboznámení sa s obsahom Vašej vyššie uvedenej žiadosti si Vám dovorujeme oznámiť, že 

vítame Váš projekt zriadenia galérie súčasných výtvarných umelcov v týchto priestoroch 

a vyjadrujeme predbežný súhlas s našou vzájomnou spoluprácou v tomto smere. 

Aukčná spoločnosť SOGA popri svojich obhodných aktivitách dlhodobo realizuje výstavy 

s účasných slovenských výtvarných umelcov, s dôrazom na progresívnu časť výtvarného diana (pozri 

prílohu doteraz realizovaných výstav) . Istým limitom v týchto aktivitách sú naše pristorové možnosti. 

Budeme teda vermi radi, ak časť y týchto zamýšrných výstavných projektov budeme môcť uskutočniť 

v spolupráci a Vami a Vašich priestoroch 

Príloha 1 x podra textu 

Auklna s.poloenost SOGA. \p l ~ r.o. 
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2005 

Vlado Havrilla 

2006 

Dan Meluzin 

Martin Sedlák, Igor Ondruš 

Martin Gerboc 

Roman Bicek, Michal Černušák 

2007 

Juraj Kollár, Rasto Podoba 

Daniel Brunovský 

2008 

Erik Binder 

Jozef Baus, Robert Bielik 

Martin Derner, Matej Lacko 

Pavol Megyesi 

Promenade N, 1 (Denisa Lehocká, Petra Feriancová, Erik Binder, Dominika Horáková, Pierre Arnaud 

(FI. Franke Boggasch (DL Paolo Grassino (I), László László Revesz (H). 

The Language of Humour (Erik Binder / Cvril Blažo / Jonathan Brantschen / Stefan Burger / Martin Derner 

/ Viktor Frešo / Joschi Herczeg / Martin Kollár / Viktor Kopasz / Kärner Union / Nico Krebs & Taivo Onorato 

/ Isabelle Krieg / Svätopluk Mikvta / Aneta Mona Chisa & Lucia Tkáčová / Cat Tuong Nguven / Lucia 

Nimcová / Joe A, Scerri & Claudia Stäckli / Pavel Schmidt / Martin Piaček / Peter Tillessen / XZV (Milan 

Tittel & Matej Gavula) / Paul Wiedmer, 

2009 

Stano Černý 

Július Koller zo zbierkok SOGY 

Monogramista TO 

Miloš Boďa 

Vladimír Gažovič 

2010 

Petr Nikl, Patrik Kovačovský 



Viktor Frešo 

Ivan Csudai 

2011 

Monogramista TO 

2012 

Dúbravský, Janečková , Fabian 

Mednyánszky zo zbierky Dr. Lea Ringwalda 

Laco Teren 

Obraz? - v spolupráci so Zoya Museum 

2013 

IIdiko Pálová 

Viera Kraicová 



y 
HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 81499 Bratis lava 1 

------------------------------------------------------

V ážená pani starostka, 

Naša značka 

Vážená pani 
PhDr. Tatiana Rosová, 
starostka mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 
Vajanského nábr. 3 
814 21 Bratislava 

MAGS SNM- 488581l3 -JQp5'f1 
Bratislava dňa 
II.júna 2013 

na základe Vašej žiadosti zo dňa 5. júna 2013 vo veci udelenia predchádzajúceho súhlasu 
primátora k prevodu vlastníctva nebytového priestoru a príslušného spoluvlastníckeho podielu na 
spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu 
na pozemku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, v správe mestskej časti Bratislava -
Staré Mesto v zmysle článku 80 ods. 5 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 

s úhl así m 

s prevodom nebytového priestoru č. 12-902, prízemie, o výmere 203 m2
, v bytovom dome na 

Vajanského náb r.č. 9 v Bratislave, súpisné číslo 63, postavený na pozemku parcela č. 220, 
o výmere 691 m2

, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísané na LV č. 8690, 
nachádzajúci sa v katastrálnom území Staré Mesto spolu so spoluvlastníckym podielom na 
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckym podielom na pozemku 
vo vel'kosti 20300/268538 za cenu minimálne 113 491,97 EUR, určenú v znaleckom posudku 
č . 7/2013, znalcom z odboru stavebníctvo, odhad hodnoty nehnutel'ností Ing. Petrom Jurášom do 
vlastníctva nájomcovi P.T.P. s. r .o., IČO: 46132 236, so sídlom Americká Č. 3, Bratislava s 
podmienkami; 

prevod bude uskutočnený v súlade so všetkými ustanoveniami zákona Č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákona NR SR Č . 182/ 1993 Z.z. o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy Č. 6/ 1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových 
priestorov v znení ďal ších úprav, 

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 podpísania zmluvy o prevode vlastníctva nebytových priestorov 
kupujúcim. 

Tento súhlas platí do 31 .12.2013. 



2 

Zároveň Vás žiadam o zaslanie dvoch rovnopisov zmluvy o prevode vlastníctva 
nebytových priestorov na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy pre evidenčné a archívne 
účely. 

S pozdravom 

f\, 

. t.J Milan Ftáčni ,. , 
pnmator 



Výpis z obchodného registra SR stránka l z 2 

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

OBCHODNÝ REGISTER 
NA INTERNETE 

Slovensky" I ~1:riEnglish 

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I 

Mictosott· 
~D1TJ;~ 

[6,0:). 
I •• • •• 

Tento výpis má len informatívny charakter a níe je použiteľný pre právne úkony! 

Oddiel : Sro 

Obchodné meno; 

Sídlo: 

IČO: 

Deň zápisu: 

Právna forma : 

Predmet činnosti : 

Spoločnici : 

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

Americká 3 
Bratislava 831 02 

46132236 

18.05.2011 

Spoločnosť s ručením obmedzeným 

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

Vložka číslo: 73148/B 

(od: 18.05.2011) 

(od: 18.05.2011) 

(od: 18.05.2011) 

(od: 18.05.201 1) 

(od: 18.05.2011) 

(od: 18.05.2011) 

sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od : 18.05.2011) 

sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od: 18.05.2011) 

nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou (od : 18.05.2011) 
hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla 

nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými (od: 18.05.2011 ) 
osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 
8 miest na sedenie 

vykonávanie odťahovej služby (od: 18.05.2011) 

skladovanie (od: 18.05.2011) 

vydavateľská činnosť (od: 18.05.2011) 

prenájom hnuteľných vecí (od: 18.05.2011) 

prenájom nehnute ľnosti spojený s poskytovaním iných než (od: 18.05.2011) 
základných služieb spojených s prenájmom 

údržba bytového, alebo nebytového fondu v rozsahu maliarske a (od: 18.05.2011) 
natieračské práce 

administratívne služby (od: 18.05.2011) 

činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických (od : 18.05.2011) 
poradcov 

vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od: 18.05.2011) 

čistiace a upratovacie služby (od: 18.05.2011) 

reklamné a marketingové služby (od: 18.05.2011) 

prieskum trhu a verejnej mienky (od : 18.05.2011) 

služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov (od: 18.05.2011) 

faktoring a forfaiting (od: 18.05.2011) 

Jaromir Krbaťa 
Klenová 18 
Bratislava 831 01 

(od: 18.05.2011) 

http://www.orsr.sklvypis.asp?ID=207486&SID=2&P=0 11.9.2013 



, Výpis z obchodného registra SR 

Výška vkladu každého 
spoločníka: 

Jaromír Krbaťa 
Vklad: 5000 EUR Splatené: 5000 EUR 

(od: 18.05.2011) 

Štatutárny orgán: 

Konanie menom 
spoločnosti : 

Základné imanie: 

Ďalšie právne 
skutočnosti : 

Dátum aktualizácie 
údajov: 

Dátum vý pisu: 

konateľ 

Jaromir 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 

pripoj i svoj podpis. 

5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR 

Spoločnosť bola založená zakladaterskou listinou zo dňa 
25.03.201 1 v zmysle príslušných ustanovení Z . Č . 51311991 Zb. 
Obchodný zákonník. 

10.09.2013 

11 .09.2013 

(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 ORI I Naša adresa 121 
Vyhľadávanie podľa: obchodného mena I identifikačného čisla 

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.sk/vypis.asp?ID=207486&SID=2&P=0 

stránka 2 z 2 
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