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Návrh uznesenia miestnej rady: 

Miestna rada mestskej časti Bratislava -
Staré Mesto 
odporúča 
Miestnemu zastupitel'stvu mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto prerokovať 

predložený návrh 

Návrh uznesenia miestneho zastupitel'stva: 

- v materiáli 

Materiál obsahuje: 

návrh uznesenia 
dôvodovú správu 
kópiu katastrálnej mapy 
územnoplánovaciu informáciu 

- výpis z obchodného registra 

Bratislava, november 2012 



Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave na Nám. l.mája, 
k.ú. Staré Mesto, a to pozemku parc.č. 7731/3, k.ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri 
nelmuteľností na LV Č. 1656 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2

, do vlastníctva 
spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36361518, za 
kúpnu cenu 13 656,- EUR. Kúpna cena pozostáva z dvoch častí. Prvá časť kúpnej ceny je na 
základe znaleckého posudku Č. 31/2012 vyhotovená znalcom Ing. Milošom Golianom dňa 
11.5.2012, stanovená na hodnotu 272,46 Eur/m2, čo pri výmere 40 m2 predstavuje po 
zaokrúhlení sumu II 000,- Eur. Druhá časť kúpnej ceny 2 656,- Eur je náhrada za užívanie 
predmetného pozemku za obdobie dvoch rokov a vychádza zo sadzby 33,19 Eur/m2/rok, 
v súlade s Minimálnymi sadzbami za prenájom pozemkov, ktoré boli stanovené na základe 
rozhodnutia Č. 2812008 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 

3. V prípade zrušenia trafostaníce a odpredaja predmetného pozemku pod trafostanicou bude 
mať mestská časť Bratislava-Staré Mesto predkupné právo na predmetný pozemok. 

4. 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 nehnuteľnosti, stratí uzneseníe platnosť. 



Dôvodová správa 

Predmetom predaja je nehnuteľnosť vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúca sa v Bratislave na Nám. 1.mája, k. Ú. Staré Mesto, 
a to pozemok parc.č. 7731/3, k.ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV Č. 1656 ako 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2

. 

Na pozemku sa nachádza stavba-trafostanica TS 901, ktorej vlastníkom je kupujúci. Za účelom 
zjednotenia vlastníctva pozemku s vlastníctvom stavby požiadal kupujúci o kúpu pozemku pod 
trafostanicou. 

Komisia pre nakladanie s majetkom a s financiami odporučila dňa 20.11.2012 schváliť predaj 
predmetného pozemku v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov. 

Súhlas primátora zo dňa 31.08.2011 je za cenu nie nižšiu ako 281,57 EURJm2. 

Cena za 1 m2je 341,40 EUR. 

Voči kupujúcemu neeviduje mestská časť žiadnu pohľadávku. 





Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

INTERNÝ LIST 

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

Od: Ing. arch. Katarina Kantorová, CSc. 
vedúca oddelenia územného rozvoja 

Váš list 101510 
125/32710/2011/MAJ/Fer 

Našečís!o 
125132994/20111OÚRfKa 

Vybavuje/linka 
Ing.arch. K. Kantorovál332 

Bratislava 
29.07.2011 

Vec: Informácia o využili pozemku parc. č. 7731/3 pod trafostanicou na Nám. 1. mája z hl'adlska 
podmienok platnej ÚPD a vyjadrenie k predaju 

Lokalita: 
K. Ú. Staré Mesto parc. Č. 
Zóna: 
Liadateľ: 
Liadosf predložená: 
Zámer: 

Nám. 1. mája 
7731/3 
CMO - stred 
oddelenie majetkové a investičné 
25.07.2011 
predaj pozemku pod TS (podklad pre vypracovanie znaleckého posudku) 

V zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie - Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy. rok 2007 
v zneni neskorších aktualizácií, je parcela 7731/1 (o výmere 40 m') pod existujúcou trafostanicou na Nám. 1. mája 
súčasťou územia pre ktoré je stanovené funkčné využitie: zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti, 
501. Parcela je súčasťou územia, kloré je definované ako stabilizované Ozemie. 

Charakteristika funkčnej plochy 501: plochy slúžiace pre umiestnenie polyfunkčných objektov bývania a 
občianskej vybavenosti v zónach ceiomestského a nadmeslského významu a na rozvojových osiach s dôrazom na 
vytváranie mestského prostredia. Predpokladaný podiel bývania v rozmedzi 50 - 70 % celkových nadzemných 
podlažných plôch podľa polohy v meste: - centrum max. 50 % (podrobnejšia špecifikácia: viď. tabufka C. 2. 501 v 
prílohe). 

V rámci stabilizovaného územia sa predpokladá miera stavebných zásahov do exislujúceho prostredia 
prevažne do 15% celkovej podlažnej plochy existuJúcej zástavby v územi. V zásade sa jedná o nadstavby. dostavby 
a pristavby budov. využitie podkrovi, úpravy a dovybavenie vnútroblokových priestorov, výstavbu v prlelukách 
a podobne. 

Regulácia sa uplatňuje verbálnym formulovanim požiadaviek na riešenie a popisom pripustných a 
neprlpustných zásahov do územia pre spracovanie podrobnejšej dokumentácie. Meritkom a limitom pre novú 
výstavbu v stabilizovanom území je najmä charakteristický obraz a proporcie konkrétneho územia. Ukazovatele 
intenzity využitia územia sa požadujú len na zdokumentovanie rozdielu (nárastu resp. zniženia) hodnoty indexu 
podlažných plôch, indexu zastavaných plôch, indexu objemového zaťaženia územia. 

Záver: 

K odpredaju pozemku parc. č. 7731/3 pod existujúcou trafostanicou nemáme výhrady za predpokladu, že pri 
využiti pozemku budú dodržané požiadavky vyplývajúce zo záväznej regulácie v zmysle piatnej ÚPD. 

Príloha: tabuľka C. 2. 501 
Co.: TU: Odd. územného rozvoja 

Telefón Fax 
02159 246 111 02/59 246 300 

S pozdravom 

Bankové spojenie 
1526·012/0200 

%((/!--.1 
Ing. arch. Katarina Kantorová. CSc. 
vedúca oddelenia územného rozvoja 

léo 
OO 603 147 

Internet 
W'MV.staremesto.sk 



Výpis z obchodného registra SR Page 1 of3 

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

OBCHODNÝ REGISTER 
NA INTERNETE 

Slovensky_I ~1~English 

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

Oddiel: Sa 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 

Deň zápisu: 

Právna forma: 

Predmet činnosti: 

Štatutárny orgán: 

Konanie menom 
spoločnosti: 

ZSE Distribúcia, a.s. 

Čulenova 6 
Bratislava 816 47 

36361 518 

20.05.2006 

Akciová spoločnosť 

kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovatel'om 
živnosti (veľkoobchod) 

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebitel'ovi 
(maloobchod) 

sprostredkovatel'ská činnosť v rozsahu vol'nej živnosti 

podnikatel'ské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti 

distribúcia elektriny 

prenájom strojov, prístrojov, zariadení, mechanizmov a 
hnutel'ných vecí v rozsahu voľnej živnosti 

prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných 
služieb spojených s nájmom 

predstavenstvo 

Ing. Andrej Juris - predseda predstavenstva 
Karloveské rameno 6 
Bratislava 841 04 
Vznik funkcie: 20.09.2011 

Ing. Jozef Voštinár - člen predstavenstva 
Pionierska 11 
Bratislava 831 02 
Vznik funkcie: 20.09.2011 

Ing. Marian Kapec - člen predstavenstva 
Bratislavská 8414/55 
Bratislava 841 06 
Vznik funkcie: 21.03.2012 

Ing. Ľuboš Majdán - podpredseda 
Estónska i/a 
Bratislava 821 06 
Vznik funkcie: 16.10.2012 

Ing. Peter Palmaj - člen 
Pri píle 32 
Hamuliakovo 90043 
Vznik funkcie: 16.10.2012 

V mene spoločnosti koná a podpisuje predstavenstvo, vždy 
spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie 
v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak 
napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a 
funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis. 

Vložka člslo: 3879/B 

(od: 22.12.2007) 

(od: 20.05.2006) 

(od: 20.05.2006) 

(od: 20.05.2006) 

(od: 20.05.2006) 

(od: 20.05.2006) 

(od: 20.05.2006) 

(od: 20.05.2006) 

(od: 20.05.2006) 

(od: 01.07.2007) 

(od: 01.07.2007) 

(od: 01.07.2007) 

(od: 20.05.2006) 

(od: 05.10.2011) 

(od: 05.10.2011) 

(od: 29.03.2012) 

(od: 25.10.2012) 

(od: 25.10.2012) 

(od: 03.07.2007) 
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Výpis z obchodného registra SR 

Základné imanie: 

Akcie: 

Akcionár: 

Dozorná rada: 

Ďalšie právne 
skutočnosti: 

663911580 EUR Rozsah splatenia: 663 911580 EUR 

Počet: 10 
Druh: kmeňové 
Podoba: listinné 
Forma: akcie na meno 
Menovitá hodnota: 3 320 EUR 
Obmedzenie prevoditel'nosti akcií na meno: nie je obmedzená 

Počet: 20 
Druh: kmeňové 
Podoba: listinné 
Forma: akcie na meno 
Menovitá hodnota: 33193919 EUR 

Západoslovenská energetika, a.s. 
Čulenova 6 
Bratislava 816 47 

Ing. Petr Skalický 
Miletičova 90 
Bratislava 821 08 
Vznik funkcie: 05.04.2011 

Silvia Šmátralová 
Kúpeľná 2 
Bratislava 811 02 
Vznik funkcie: 05.04.2011 

Rudolf Gašparovič 
Pernek 170 
Malacky 900 53 
Vznik funkcie: 05.04.2011 

Ing. 

Sarnor'in 931 01 
Vznik funkcie: 19.07.2012 

~~~, PhD. LL.M 

Bratislava 811 09 
Vznik funkcie: 16.10.2012 

MUDr. Ján Zvonár, CSc. 
Oráčska 20 
Bratislava 831 06 
Vznik funkcie: 16.10.2012 

Ing. Miroslav Struž 
Vajnorská 51 
Bratislava 831 03 
Vznik funkcie: 16.10.2012 

Ing. Kamil Panák 
Východná 6689/29 
Trenčin 911 08 
Vznik funkcie: 16.10.2012 

Ing. Petr Ivánek 
Nová Ves 372 
Frýdlant nad Ostravicí 739 11 
Česko 
Vznik funkcie: 16.10.2012 

Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 20.04.2006, 
spísanou formou notárskej zápisnice N 137/2006, Nz 15077/2006 v 
zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník. 

Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice Č. N 
129/2007, Nz 21408/2007, NCRI. 21320/2007 zo dňa 31.05.2007. 
Zmluva o vklade časti podniku uzatvorená dňa 31.05.2007 
týkajúca sa vkladu časti podniku spoločnosti Západoslovenská 
energetika, a.s., Bratislava, Slovenská republika, do spoločnosti 
ZSE distribúcia, a.s., Bratislava, Slovenská republika. 

Notárska zápisnica č. N 150/2007, Nz 25237/2007, NCRls 
25086/2007 zo dňa 26.6.2007. 

Notárska zápisnica N 348/2007, Nz 58376/2007 zo dňa 14.12.2007. 

Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.06.2009. 

Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.12.2009. 

(od: 19.08.2009) 

(od: 19.08.2009) 

(od: 19.08.2009) 

(od: 20.05.2006) 

(od: 07.05.2011) 

(od: 07.05.2011) 

(od: 07.05.2011) 

(od: 01.08.2012) 

(od: 25.10.2012) 

(od: 25.10.2012) 

(od: 25.10.2012) 

(od: 25.10.2012) 

(od: 25.10.2012) 

(od: 20.05.2006) 

(od: 01.07.2007) 

(od: 03.07.2007) 

(od: 22.12.2007) 

(od: 20.08.2009) 

(od: 13.01.2010) 
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Výpis z obchodného registra SR 

Dátum aktualizácie 
údajov: 

Dátum výpisu: 

Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.2.2011. 

Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.09.2011. 

Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.3.2012 

Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.07.2012. 

Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.10.2012 

19.11.2012 

20.11.2012 

(od: 08.03.2011) 

(od: 05.10.2011) 

(od: 29.03.2012) 

(od: 01.08.2012) 

(od: 25.10.2012) 

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