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Bratislava, jún 2012 
 

 
 
 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady        dňa 19.06.2012 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa 26.06.2012 
 
 
 
 

N  Á  V  R  H  
na nájom pozemku parc. č. 8469 vo dvore na Obchodnej č.42 

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: 
 

Ing. Andrej Ferko 
Referát majetkový 
 
 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu  
- kópiu katastrálnej mapy  
- územnoplánovaciu informáciu 
- 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. schvaľuje 
 

1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom nehnuteľnosti 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave vo dvore na Obchodnej č.42, a to pozemok parc.č. 
8469, k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako záhrada 
o výmere  113 m2, do nájmu spoločnosti Partners Slovakia s.r.o., sídlo: Obchodná 42, 
811 06 Bratislava, IČO: 31 341 314 za cenu 18,00 EUR/m2/rok.  

 
2. Cena za nájom bude zaplatená po podpísaní nájomnej zmluvy podľa podmienok 

uvedených v nájomnej zmluve. 
 

3. Doba nájmu: neurčitá 
 
B. konštatuje, že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ má v nájme od mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto susedný pozemok parc.č. 8466 a vo vlastníctve prístupový pozemok 
parc.č. 8465/1. 

 



D ô v o d o v á    s p r á v a 
 
 
 

Predmetom nájmu je nehnuteľnosť vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúca sa v Bratislave vo dvore na Obchodnej č.42, 
a to pozemok parc.č. 8469 (ďalej len „pozemok“), k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri 
nehnuteľností na LV č. 10 ako záhrada o výmere  113 m2 

 
Ako dôvod hodný osobitného zreteľa sa uvádza, že žiadateľ má v nájme od mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto susedný pozemok parc.č. 8466 od 1.1.2000 do 30.11.2012 a vo 
vlastníctve prístupový pozemok parc.č. 8465/1. 
 

Vlastník susedného pozemku parc.č. 8468/8, a to spoločnosť M.T.K. s.r.o., sídlo: Lazaretská 
12, 811 08 Bratislava, IČO: 31 407 617 sa dňa 24.05.2012 písomne vyjadril, že nemá záujem 
o nájom predmetného pozemku. 

 
Komisia pre nakladanie s majetkom a s financiami odporučila dňa 14.06.2012 nájom 

predmetného pozemku schváliť v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 



Nájom pozemku vo dvore 
Obchodná č.42 
Parc.č. 8469 
 

 
 
 

 



Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto ~ 
~~ ---

INTERNÝ LIST 

Pre: Mgr. PhDr. Štefan Jaška 
vedúci oddelenia majetkového a investičného 

Od: Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík 
vedúci oddelenia územného rozvoja 

Váš list číslo 
169/23757/2012/MAJ/Fer 

Naše člslo 
169/23830/2011/0ÚRlCer 

Vybavuje/linka 
Ing. arch. Mgr. art. S. Černíkl231 

Bratislava 
12.06.2012 

Vec: Informácia o využití pozemku parc. č. 8469 na ul. Obchodná z hl'adiska podmienok platnej ÚPD a 
vyjadrenie k nájmu 

Lokalita: 
K. Ú. Staré Mesto parc. č. 

. Zóna: 

ul. Obchodná 
8469 
CMO 

Liadateľ: 
Liadosť predložená: 

oddelenie majetkové a investičné 
04.06.2012 

Zámer: nájom pozemku 

Pre územie, ktorého súčasťou je predmetná parcela Č. 8469 na Obchodnej ulici piati schválená 
územnoplánovacia dokumentácia - Územný plán hl. m. SR Bratislavy, rok 2007 v znení neskorších aktualizácíl. V 
zmysle tejto dokumentácie je predmetná parcela súčasťou - funkčných plôch: zmíllšané územia bývania a 
občianskej vybavenosti, kód 501, rozvojové územie kód H. 

501 zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti 
PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 
Územia slúžiace predovšetkým pre umiestnenie polyfunkčných objektov bývania a občianskej vybavenosti v zónach 
celomestského a nadmestského významu a na rozvojových osiach, s dôrazom na vytváranie mestského prostredia a 
zariadenia občianskej vybavenosti zabezpečujúce vysokú komplexitu prostredia centier a mestských tried. 
Podľa polohy v organizme mesta je to prevažne viacpodlažná zástavba, v územiach vonkajšieho mesta 
málopodlažná zástavba. Podiel bývania je v rozmedzí do 70 % celkových podlažných plôch nadzemnej časti 
zástavby funkčnej plochy. Zariadenia občianskej vybavenosti sú situované predovšetkým ako vstavané zariadenia v 
polyfunkčných objektoch. 
Súčasťou územia sú plochy zelene, vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické vybavenie, garáže a 
zariadenia pre požiarnu a civilnú obranu. 

SPOSÔBY VYULITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 
prevládajúce 
- polyfunkčné objekty bývania a občianskej vybavenosti 
prípustné 
V územi je prípustné umiestňovať najmä: 
- bytové domy 
- zariadenia občianskej vybavenosti zabezpečujúce vysokú komplexnosť prostredia centier a mestských 
tried: 
- zariadenia administratívy, správy a riadenia 
- zariadenia kultúry a zábavy 
- zariadenia cirkví a na vykonávanie obradov 
- ubytovacie zariadenia cestovného ruchu 
- zariadenia verejného stravovania 
- zariadenia obchodu a služieb 
- zariadenia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti 
- zariadenia školstva, vedy a výskumu 
- zeleň líniovú a plošnú 
- vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene 
_ zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia 

Telefón Fax 
02/ 59 246 111 02/59 246 300 

Bankové spojenie 
1526-012/0200 

IČO 
OO 603147 

Internet 
www.staremesto.sk 



prípustné v obmedzenom rozsahu 
V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä: 
- rodinné domy 
- zariadenia športu 
- účelové zariadenia verejnej a štátnej správy 
- zariadenia drobných prevádzok výroby a služieb bez rušivých vplyvov na okolie 
- zariadenia na separovaný zber komunálnych odpadov miestneho významu vrátane komunálnych odpadov 
s obsahom škodlivín z domácnosti 
neprípustné 
V území nie je prípustné umiestňovať najma: 
- zariadenia s negatívnymi účinkami na stavby a zariadenia v ich okolí 
- areálové zariadenia občianskej vybavenosti s vysokou koncentráciou osôb a nárokmi na obsluhu územia 
- zariadenia veľkoobchodu 
- autokempingy 
- areály priemyselných podnikov, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby 
- skladové areály, distribučné centrá a logistické parky, stavebné dvory 
- stavby na individuálnu rekreáciu 
- zariadenia odpadového hospodárslva okrem prípustných v obmedzenom rozsahu 
- tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu 
- stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 

Regulatív intenzilv wužitia rozvojových území pre centrum mesta - mestská časť Staré Mesto, kód reg ul.: H 

H 2,1 501 Zmiešané územia zástavba mestského typu 0.42 
bývania a občianskej • vybavenosti 

201 OV celomestského a obchodno-sDoločenské komolexv 0.52 
nadmestského významu zástavba mestského typu 0.42 

zástavba mestského typu 0.35 

Záver: 

0.25 

0.15 
0.15 
0,20 

Za predpokladu, že pozemok parc. Č. 8469 bude využitá v súlade s platnou ÚPD nemáme k nájmu pozemku 
výhrady. 

S pozdravom 

Co.:TU:OÚR 

. art. Silvester Černík 
lenia územného rozvoja 
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Slovensky  | English
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !
Oddiel:  Sro Vložka číslo:  4256/B
Obchodné meno: Partners Slovakia s.r.o.   (od: 13.02.2007)
Sídlo: Obchodná 42

Bratislava 811 06
  (od: 21.04.1995)

IČO: 31 341 314   (od: 03.02.1993)
Deň zápisu: 03.02.1993   (od: 03.02.1993)
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným   (od: 03.02.1993)
Predmet činnosti: obchod s textilným tovarom, kozmetickými výrobkami

a galantériou
  (od: 03.02.1993)

výroba textilného tovaru a textílií   (od: 03.02.1993)
obchod s tovarom všetkého druhu   (od: 03.02.1993)
účasť na podnikaní iných firiem   (od: 03.02.1993)

Spoločníci: Developcom s.r.o.
Obchodná 42
Bratislava 811 06

  (od: 10.01.2007)

Výška vkladu
každého spoločníka: Developcom s.r.o.

Vklad: 331 939,18 EUR Splatené: 331 939,18 EUR
  (od: 15.06.2011)

Štatutárny orgán: konatelia   (od: 05.11.1998)
Oudaay Al - Mandalawi
Stavbárska 17
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 19.04.2011

  (od: 15.06.2011)

Konanie menom
spoločnosti: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne

tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému
menu spoločnosti pripojí svoj podpis a funkciu.

  (od: 15.06.2011)

Základné imanie: 331 939,18 EUR Rozsah splatenia: 331 939,18 EUR   (od: 10.08.2010)
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Ďalšie právne
skutočnosti: Spoločnosť založená spoločenskou zmluvou z 8. 9.

1992, v súlade zo zák. 513/1991 Zb. Obchodným
zákonníkom. Starý spis: S.r.o. 8722

  (od: 03.02.1993)

Zmeny schválené valným zhromaždením konaným dňa
8.12.1993. Zmluva o prevode obchodného podielu zo
dňa 8.12.1993. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa
24.5.1994. Starý spis: S.r.o. 8722

  (od: 17.06.1994)

Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
konaného dňa 27.01.1995, dodatok č. 3 k spoločenskej
zmluve zo dňa 29.03.1995 Starý spis: S.r.o. 8722

  (od: 21.04.1995)

Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa
18.5.1995. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa
18.5.1995. Starý spis: S.r.o. 8722

  (od: 14.06.1995)

Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 12. 7.
1996. Starý spis: S.r.o. 8722

  (od: 15.04.1997)
Doplnok zo dňa 8.5.1998 k spoločenskej zmluve,
ktorým sa upravuje do súladu s ustanoveniami Zák. č.
11/98 Z.z.

  (od: 05.11.1998)

Riadne valné zhromaždenie konané dňa 13.12.2002
schválilo zmeny spoločenskej zmluvy formou dodatku.

  (od: 21.10.2003)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
konaného dňa 19.12.2006.

  (od: 10.01.2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
spoločnosti zo dňa 29.01.2007 - zmena obchodného
mena spoločnosti.

  (od: 13.02.2007)

Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.03.2007.
Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve zo dňa
27.03.2007.

  (od: 05.04.2007)

Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.4.2011.   (od: 15.06.2011)
Dátum aktualizácie
údajov:  05.06.2012
Dátum výpisu:  06.06.2012

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa 
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla

sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby
Stránkové hodiny na registrových súdoch

Formuláre na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra
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