
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

Bratislava,  máj 2012 
 

  
 
 
 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady                 dňa      22.5.2012 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva               dňa      15.5.2012 
 
 
 
 

N  Á  V  R  H  
na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 

ako prípad hodný osobitného zreteľa 
______________________________________________________________ 

 
 
 
 
Predkladateľ:             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 zastupiteľstva: 
 

Mgr. PhDr. Štefan Jaška  
vedúci oddelenia  
majetkového a investičného  

 - v materiáli 

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Mgr. Michaela Malinová 
vedúca referátu  
oddelenia majetkového 
 
 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu  
- informatívna kópia z mapy 

 

 
  
 
 
 
 



 
    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 č. 12- 907 o výmere  44,16 m2 a nebytového priestoru č. 12 - 
908 o  výmere  45,67 m2,  nachádzajúci  sa na prízemí bytového domu na ulici 
Obchodná č. 52 v Bratislave, súpisné číslo 530, k.ú.  Staré Mesto, vedenom v katastri 
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 8364, na parcele č. 8479 a pozemok pod stavbou 
parc. č. 8479, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1371 m2, pre spoločnosť  
KONTAKT A, s.r.o. , so sídlom: Obchodná č. 52, 811 06 Bratislava; IČO: 31 373 101. 

  
2) Nájom nebytového priestoru sa schvaľuje s týmito podmienkami: 

  
a) nájomné v sadzbe:  49,79 Eur/m²/rok  
b) doba nájmu: neurčitá;  prenajímateľ je oprávnený  vypovedať zmluvu o nájme písomne 

aj   bez  udania   dôvodu   s výpovednou  lehotou  tri  mesiace (§ 10 z.č. 116/1990 Zb. 
o nájme a podnájme nebytových priestorov) 

c) účel nájmu: administratíva; sklady pre už existujúcu prevádzku kaviarne v danom 
objekte  

 
 
 
B)  k o n š t a t u j e, 
 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že spoločnosť KONTAKT A, s.r.o. požiadala o prenájom 
nebytových priestorov  v správe mestskej časti   z dôvodu  ich  využitia  na  účely  skladu pre 
existujúcu prevádzku kaviarne  v ich vlastníctve nachádzajúcu sa  v danom bytovom dome. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
                                             



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D  ô v o d  o  v  á      s  p  r  á  v a 
 

    Predmetom prenájmu je nebytový priestor č. 12 - 907 o výmere  44,16 m2 a nebytový 
priestor č. 12 - 908 o  výmere  45,67 m2,  nachádzajúci sa na prízemí bytového domu na ulici 
Obchodná č. 52, súpisné číslo 530, stavba na pozemku parc. č. 8479, zapísaná na liste 
vlastníctva č. 8364, katastrálne územie 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. 
 
   O prenájom nebytových priestorov požiadala dňa 15.2.2012 spoločnosť KONTAKT A, s.r.o., 
so sídlom: Obchodná č. 52, 811 06 Bratislava, IČO: 31 373 101. 
 
   Spoločnosť KONTAKT A, s.r.o. vlastní v súčasnom období v danom bytovom dome na ulici 
Obchodná č. 52 v Bratislave nebytové priestory, v ktorých prevádzkuje kaviareň.  
 
   O prenájom predmetných nebytových priestorov, ktoré sú v správe mestskej časti, spoločnosť 
prejavila záujem najmä z dôvodu ich využitia na administratívne účely súvisiace s prevádzkou 
kaviarne, príp.  na účel skladovania.  
 
   Spoločnosť vyjadrila súhlas a je si vedomá toho, že prenajímateľ môže kedykoľvek v prípade 
potreby využitia predmetných nebytových priestorov na iné účely, vypovedať nájom bez 
uvedenia dôvodu s trojmesačnou výpovednou lehotou.  
  
   Komisia pre nakladanie s majetkom a financie odporučila na svojom zasadnutí dňa 27.2.2012 
vyhovieť žiadosti o prenájom predmetného nebytového priestoru. 
      
  Pri nájme majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa, rozhoduje miestne 
zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov (§ 9a  ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí). 
 
  



Okres: Bratislava I 

GKÚ Bratislava 

Informatívna kópia z ma py 
Vytvorené cez katastrálny portál 

Obec: BA-m.č. STARÉ MESTO 
Katastrálne územie: Staré Mesto 

8468/6 

10 o 

SCALE 1 : 665 

10 

METERS 

20 30 

3. mája 2012 8:26 

• • • 



~ _____ Výpis z obchodného registra SR stránka 1 z 2 

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: Sro 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 

Deň zápisu: 

Právna forma: 

Predmet činnosti: 

Spoločníci: 

Výška vkladu každého 
spoločníka: 

Štatutárny orgán: 

Konanie menom 
spoločnosti: 

Základné imanie: 

Ďalšie právne 
skutočnosti: 

KONTAKT A, s.r.O. 

Obchodná 52 
Bratislava 811 06 

31 373101 

30.05.1994 

Spoločnosť s ručením obmedzeným 

sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností 

Vložka číslo: 7056/B 

(od: 30.05.1994) 

(od: 17.10.2002) 

(od: 30.05.1994) 

(od: 30.05.1994) 

(od: 30.05.1994) 

(od: 30.05.1994) 

nákup a predaj nehnuteľností - realitná činnosť (od: 30.05.1994) 

sprostredkovanie výkonu služieb (od: 30.05.1994) 

sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov (od: 30.05.1994) 

kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (na tovar, na ktorý (od: 30.05.1994) 
sa vyžaduje osobitné povolenie. možno nákup a predaj tovarov 
vykonávať len s tým povolením) 

pohostinská činnosť Ibez ubytovacích zariadeníl (od: 01.03.2000) 

pohostinská činnosť v zariadeniach II. skupiny a vo vyšších (od: 01.03.2000) 
skupinách 

vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, (od: 29.10.2001) 
drobných stavieb a zm ien týchto stavieb 

počítačové spracovanie dokumentácie podľa predlohy (od: 29.10.2001) 

Ferdinand Krivosudský 
Kysucká 7047/5 
Bratislava 811 04 

Ferdinand Krivosudský 
Vklad: 6638,78 EUR (peňažný vklad) Splatené: 6 638,78 EUR 

konatel' 

Ferdinand Krivosudský 
Kysucká 7047/5 
Bratislava 811 04 
Vznik funkcie: 30.05.1994 

Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ. 

6638,78 EUR Rozsah splatenía: 6638,78 EUR 

Obchodná spoločnosť je založená zakladateľskou listinou vo 
forme notárskej zápisnice N 33194, Nz 28/94 zo dňa 5.5.1994 v 
súlade s §§ 57,105 až 153 Zák. 513/91 Zb. Stary spis: 5.r.o.13854 

Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 
413/95, Nz 398/95 zo dňa 12.09.1995 spísaný notárom JUDr. 
Romanom Blahom. Stary spis: S.r.o. 13854 

(od: 09.04.2009) 

(od: 09.04.2009) 

(od: 30.05.1994) 

(od: 09.04.2009) 

(od: 30.05.1994) 

(od: 09.04.2009) 

(od: 30.05.1994) 

(od: 27.09.1995) 

http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=9287 &SID=2&P=0 3.5.2012 
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~"ýpis z obchodného registra SR 

Dátum aktualizácie 
údajov: 

Dátum výpisu: 

Zmena a dodatok Č. 2 k zakladateľskej listine, spisaný do 
notärskej zápisnice č. N 255/98, Nz 239/98 dňa 21.5.1998, ktorým 
sa upravuje do súladu s ustanoveniami Zák. č. 11/98 Z.z. 

(od: 14.07.1998) 

Dodatok k zakladateľskej listine spisaný do notärskej zápisnice č. (od: 01.03.2000) 
N 548/99, Nz 513/99 dňa 13.12.1999. 

Notärska zápisnica N 469/2001, Nz 444/2001 zo dňa 10.10.2001. (od: 29.10.2001) 

Rozhodnutie jediného spoločníka a zakladateľská listina vo forme (od: 17.10.2002) 
notárskej zápisnice Nz 339/2002 zo dňa 19. 07. 2002. 

30.04.2012 

03.05.2012 

o obchodnom registri SR I Návod na používanie ORI I Naša adresa !s2l 
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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