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N  Á  V  R  H  
na nájom pozemku na Búdkovej ulici ako prípad hodný  osobitného zrete ľa, 

parc. č. 4289/16 
 
 
 

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:  
 

Ing. Andrej Ferko 
Referát majetkový 
 
 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu  
- kópiu katastrálnej mapy 
- stavebné povolenie 
- 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, k.ú. Staré Mesto na Búdkovej ulici, a to pozemok parc.č. 4289/16, zapísaný 
v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavaná plocha o výmere 1759 m2, do spoločného 
nájmu žiadateľom: 

 
A&I, s.r.o.,  sídlo: Michalská 19, , 811 03 Bratislava, IČO: 36 838 969 
LARAZ s. r. o., sídlo: Matejkova 45, 841 05 Bratislava, IČO: 36 822 108 
MUDr. Branislav Janíček, bytom Búdková 43, 811 04 Bratislava 
 
za cenu 1,00 EURO/m2/rok. 
 

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

3. Doba nájmu: do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, najdlhšie však na 
dva roky. 

4. Po kolaudácii bude komunikácia odovzdaná do vlastníctva, resp. správy mestskej časti 
 
B. konštatuje, že osobitný zreteľ spočíva v tom, že všetci traja žiadatelia majú právoplatné stavebné 
povolenie na pozemky, ktoré susedia s predmetným pozemkom. Ten je zároveň jediný prístupový 
pozemok pre dopravné vozidlá k daným pozemkom. Navyše, spoločnosť A&I, s.r.o. má právoplatné 
stavebné povolenie na vybudovanie komunikácie na predmetnom pozemku. Komunikáciu vybudujú 
všetci traja žiadatelia na vlastné náklady. 



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, k.ú. Staré Mesto na Búdkovej 
ulici, a to pozemok parc.č. 4289/16 (ďalej len „pozemok“), zapísaný v katastri nehnuteľností na LV  
č. 10 ako zastavaná plocha, o výmere 1759 m2. 

 
Ako dôvod hodný osobitného zreteľa sa uvádza, že všetci traja žiadatelia majú právoplatné 

stavebné povolenie na pozemky, ktoré susedia s predmetným pozemkom. Ten je zároveň jediný 
prístupový pozemok pre dopravné vozidlá k daným pozemkom. Navyše, spoločnosť A&I, s.r.o. má 
právoplatné stavebné povolenie na vybudovanie komunikácie na predmetnom pozemku. 

 
Komisia pre nakladanie s majetkom a financiami dňa 20.11.2012 odporučila schváliť nájom 

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

 
Voči žiadateľom neeviduje mestská časť žiadnu pohľadávku. 
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~~~TSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

č.5043/48490/2010/URS/Zub Bratislava 22.10.2010 

ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre 
pozemné komunikácie - miestne komunikácie III., IV. triedy a účelové komunikácie (ďalej 
len " stavebný úrad ") podľa § 3a ods.4) zákona č.135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, § 2 písm. a) zákona NR 
SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce 
a na vyššie územné celky, § 5 zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení 
neskorších predpisov, § 120 zákona Č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 46 zákona Č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) a VIII. časti Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, 
na podklade vykonaného konania rozhodol takto: 

podl'a § 66 stavebného zákona v spojení s § 10 vyhlášky MŽP SR Č. 453/2000 Z.z., ktorou 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia stéjvebného zákona, vydáva toto 

stavebné povolenie 

stavebníkom: A&I, spol.s r.o. Michalská ul.č.19, 811 03 Bratislava a IB Búdková, spol.s 
r.o., Búdková ul.č.37, 811 04 Bratislava 

na stavbu: 
" Miestna komunikácia na pozemku parc.č.4289/16f k.ú.Staré Mesto z Búdkovej 
ulice, Bratislava" 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto vydala na stavbu: 
- rozhodnutie o umiestnení stavby Č.j.SU-2005/2006/2493/67701/UR-Pt dňa 

27.10.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť 18.12.2006, 
- záväzné stanovisko podľa §§ 120 ods.2 a 140 b stavebného zákona Č. 

3285/23792/2009/URS/st-Pet dňa 05.06.2009, 
- rozhodnutie o výrube stromov č.18116/34537/0rmč!2006/Ra dňa 16.05.2006, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť 21.06.2006, 
- rozhodnutie o povolení stavby objektu SO 05 verejný STL plynovod a SO 08 

verejné osvetlenie č.5976/28151/201O/URS/Kul-G/1 OO zo dňa 22.10.2010, 

Vajanského nábr. 3, 81421 Bratislava 
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- rozhodnutie o povolení stavby objektu SO 07 káblový rozvod vn 22 kV 
č.6705/39142/2010/URS/Kul-Gn7 z 23.08.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť 
07.10.2010, 

- rozhodnutie o povolení stavby objektu SO 06 trafostanica + nn rozvod 
č.7078/40127/201 O/U RS/Ku I-G/82 z 27.08.2010. 

Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave vydal na stavbu rozhodnutie o 
povolení stavby objektov SO 03 verejná kanalizácia a SO 04 verejný vodovod Č.ZPS 
2010/00308/SVE 1-3012 dňa 25.06.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť 10.08.2010. 

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavbu realizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, PKDS, 
spol.s r.o., Mlynská ul.č.34, 841 07 Bratislava vo februári 2009. 

2. Overená projektová dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 
3. Prípadné zmeny nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia 

stavebného úradu. 
4. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby organizáciou k tomu 

oprávnenou. 
5. Stavebník je povinný písomne oznámiť špeciálnemu stavebnému úradu Mestskej 

časti Bratislava - Staré Mesto, začatie stavby podľa § 66 ods. 2) písm. h) 
stavebného zákona. 

6. Pri realizácii stavby sa musia dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 
a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

7. Stavbu nesmie stavebník začat', pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne 
právoplatnosť (§ 52 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní). 

8. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa stavba nezačne do 2 (dvoch) rokov odo 
dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto stavebného povolenia (§ 67 ods.2 
stavebného zákona). 

9. Stavba bude dokončená najneskôr do 31. 12. 2012. V prípade, že termín 
ukončenia stavby nebude môct' byť dodržaný, je stavebník povinný požiadať 
stavebný úrad o jeho predlženie. 

10.Stavebník je povinný pred začatím stavby požiadať majitel'ov inžinierskych sietí 
o ich presné vytýčenie a počas výstavby dodržiavať ich ochranné pásma, v zmysle 
príslušných predpisova noriem. 

11. Stavebník je povinný počas výstavby udržiavať čistotu na stavbou znečistených 
komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia 
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 

12.Stavebník bude mať zariadenie staveniska a stavebný materiál uložený na 
pozemkoch, ku ktorým má vlastnícke práva. 

13. Stavebník je povinný udržiavať čistotu a poriadok na stavenisku. 
14. Stavebník je povinný uhradiť všetky prípadné škody spôsobené na cudzích 

objektoch a zariadeniach pri realizácii stavby, uviesť existujúce komunikácie do 
pôvodného stavu. 

15. Stavebník je povinný použiť na stavbe vhodné stavebné výrobky v zmysle Z.Č. 
90/1998 Z.z. 
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16.Stavebník je povinný zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým objektom, 
ktorých sa stavba dotkne. 

17.Stavebník je povinný zabezpečiť !od začatia prác na stavbe! označenie stavby 
identifikačnou tabuľou, ktorá musí byť umiestnená pri vstupe na stavenisko s týmito 
údajmi: a) názov stavby, b) názov stavebníka (obchodné meno a sídlo), c) názov 
zhotovitel'a, d) termín začatia a ukončenia stavby, e) kto a kedy stavbu povolil, f) 
meno zodpovedného stavbyvedúceho. 

18. Stavebník je povinný zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov zo stavebných prác 
na životné prostredie technologickou disciplínou v súlade s nariadením vlády SR 
č.355!2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, 

19.5tavebník je povinný najneskôr do 15 dní po ukončení výberového konania 
oznámiť špeciálnemu stavebnému úradu Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
zhotoviteľa stavby. 

20.Po celú dobu výstavby musi byť zabezpečený riadny výkon činnosti 
stavbyvedúceho a autorský dozor projektanta. Taktiež musia byť zabezpečené 
podmienky pre výkon štátneho stavebného dohľadu (týka sa stavebníka aj • 
zhotoviteľa). 

21. Stavebník musí zabezpečiť, aby počas celej doby výstavby bola na stavbe 
projektová dokumentácia overená stavebným úradom, stavebné povolenie a aby 
boli vedené stavebné a montážne denníky. 

22. V prípade zaujatia verejného priestranstva stavebnou činnosťou, resp. potreby 
vykonávania rozkopávkových prác, vrátane úpravy vjazdu, je stavebník povinný 
požiadať o zaujatie verejného priestranstva príslušný cestný správny orgán. 

23. Stavebník je povinný počas vykonávania stavebných prác dodržiavať Všeobecne 
záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č.2!1998 o dodržiavaní 
čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, skladovanie 
sypkého materiálu sa nepovoľuje ako voľne sypané, ale uložené v kontajneroch. 

24. Po skončení stavebných prác je stavebník povinný podľa § 79 stavebného zákona 
požiadať o kolaudáciu stavby. Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží doklad 
o uložení a zneškodnení odpadov, ako aj doklady o výsledkoch predpísaných 
skúšok materiálov. 

25. Stavebník podľa § 6 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 
Bratislavy č.1!1995 zo dňa 23.3.1995 o digitálnej technickej mape Bratislavy 
predloží ku kolaudačnému konaniu potvrdenie správcu digitálnej mapy o splnení 
ohlasovacej povinnosti. 

26. Pôvodca odpadov bude nakladať s odpadom v súlade so zákonom č.223!2001 Z.z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

27. Stavebník je povinný rešpektovať a maximálne chrániť stromy a kríky rastúce 
v bezprostrednej blízkosti stavby. 

28. Stavebník je povinný dodržiavať podmienky dotknutých orgánov štátnej správy 
a dotknutých organizácií najmä: 

- záväzného stanoviska č.MAG-2005!6069!9794 zo 14.09.2005, 
- vyjadrenia č.MAGS ODP-39257!2009-52287!Bá-141 z 30.06.2009. 

Námietky účastníkov konania: 
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Námietky účastníkov konania neboli vznesené. 

Stavebník zaplatil, podľa položky 60 ods.g) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov, správny poplatok vo výške 66 €. 

ODÔVODNENIE 

Stavebníci A&I, spol.s r.o. Michalská ul.č.19, 811 03 Bratislava a IB Búdková, spol.s r.o., 
Búdková ul.č.37, 811 04 Bratislava v zastúpení spoločnosti Cesproza, spol.s r.o., 
Budyšínska ul.č.14, 831 03 Bratislava podali dňa 29.05.2009, po doplnení 23.06.2009 a 
08.07.2009, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: 

" Miestna komunikácia na pozemku parc.č.4289/16 k.ú.Staré Mesto z Búdkovej 
ulice, Bratislava .. 

Návrh bol doložený projektovou dokumentáciou vypracovanou spoločnosťou PKDS, spol.s 
r.o., Mlynská ul.č.34, 841 07 Bratislava. 

V konaní došlo k zmene v zastúpeni stavebníkov na ADVOCATIO, spol.s r.o., Zálužická 
ul.č.3, 821 01 Bratislava. 

Vzhľadom na to, že žiadosť neposkytovala dostatočný podklad pre posúdenie 
navrhovanej stavby, stavebné konanie bolo prerušené a stavebník bol vyzvaný na 
doplnenie žiadosti rozhodnutím č.5043/31269/2009/URS/Zub zo dňa 27.07.2009. Žiadosť 
bola doplnená dňa 04.08.2009, 24.08.2009. Dňa 11.11.2009 bola podaná žiadosť 
o predlženie lehoty na doplnenie podania do doby vyriešenia predbežného opatrenia 
v zmysle listu vlastníctva č.10 na pozemok 4289/16. Žiadosť bola doplnená dňa 
28.06.2010 po zrušení predbežného opatrenia na pozemok parc.č.4289/16 v k.ú.Staré 
Mesto. 

Po doplnení žiadosti stavebný úrad v stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť • 
o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju 
s účastnikmi konania a s dotknutými orgánmi. 

V stanovenej lehote neboli uplatnené žiadne námietky a všetky ostatné pripomienky boli 
zapracované do podmienok tohto stavebného povolenia. Stavebný úrad zistil, že stavba 
nie je v rozpore so záujmami spoločnosti a nezistili sa žiadne prekážky, ktoré by bránili 
vydaniu tohto stavebného povolenia. 
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Účelom stavby je vybudovanie komunikácie funkčnej triedy 01, dvojpruhovej, obojsmernej 
s jednostranným chodníkom dlžky 121,90 m, šírky 5,50 m a chodníka šírky 1,50 m 
s priečnym sklonom 2% a maximálnym pozdlžnym sklonom 9%, vrátane odvodnenia. 
a dopravného značenia. 

K stavbe sa vyjadrili: 

- Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, záväzné stanovisko č.MAG 2005/ 
6069/9794 zo 14.09.2005, 

- Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, rozhodnutie č.MAG OD 45596/2009-
262850-1 49128/2009-285111-1 z 18.08.2009, ktoré nadóbudlo právoplatnosť 
19.08.2009, 

- Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, vyjadrenie č.MAGS 00P-39257/2009-
52287/Bá -141 z 30.06.2009, 

- Krajský pamiatkový úrad Bratislava, stanovisko č.BAl09/563-2/2875/Buk zo 
07.05.2009, 

- Obvodný úrad životného prostredia v .Bratislave, odbor odpadového hospodárstva, 
vyjadrenie č.zPH/2006/02553/1/STO z 22.02.2006, 

- Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odbor štátnej vodnej správy, 
rozhodnutie č.zPS/2009/04591/SVE/I z .08.06.2009, 

- Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odbor ochrany prírody, vyjadrenie 
č.ZPO/2006/01315/STL.-Bal z 12.01.2006, 

- Obvodný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, stanovisko č.OKR-2595/2006/2 
z 23.02.2006, 

- Dopravný podnik Bratislava, a.s., vyjadrenie č.5855/2000/2009 z 20.04.2009, 
vyjadrenie č.11754/2000/2009 z 27.07.2009, 

- Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave I, Krajský dopravný inšpektorát, stanovisko č.KRP-
15-97/010-2009 z 28.04.2009, stanovisko č.KRP-15-203/010-2009 z 11.08.2009, 

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, stanovisko 
Č.p.:ORHZ - 1817/2009 z 05.06.2009, 

- Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. vyjadrenie zn. Zak/33/06-Šá z 19.01.2006, 
- Ministerstvo obrany SR, správa nehnuteľného majetku a výstavby, vyjadrenie 

č.SAMaV-24/2006 z 12.01.2006, 
- Slovenský zväz telesne postihnutých, vyjadrenie č.005/2006 z 10.01.2006, 
- Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., vyjadrenie č.10402/4020/2009/1ng.La z 

23.04.2009, 
- Slovenský plynárenský priemysel, a.s., vyjadrenie č.TOaGIS-Vi-346/2009 z 

20.03.2009, 
- Západoslovenská energetika, a.s., vyjadrenie z 01.07.2009, 
- Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie č.1541 V09 z 21.04.2009, vyjadrenie č.2241 09 zo 

16.04.2009, 
UPC Slovakia, spol.s r.o., vyjadrenie č.712/2009 z 22.05.2009, 

............................................................................................................................................... 

Z horeuvedených dôvodov rozhodla Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, ako 
príslušný špeciálny stavebný úrad pre pozemné komunikácie - miestne komunikácie 
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III., IV. triedy a účelové komunikácie tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia. 

POUČENIE 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho 
oznámenia na správnom orgáne, Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, Vajanského 
nábrežie č.3, 814 21 Bratislava, ktorý rozhodnutie vydal, pričom odvolacím orgánom je 
Obvodný úrad pre dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave. 
Toto rozhodnutie je po vyčerpanf riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom. 

( Prilohy : 1 x projektová dokumentácia) 

Doručuje sa : 

i 
A&I, spol.s r.o. Michalská ul.č.19 811 03 Bratislava 1 

2 IB Búdková, spol.s r.o., Búdková ul. č.37, 811 04 Bratislava 1 
3. ADVOCATIO, spol.s r.o., Zálužická ul.č.3, 821 01 Bratislava 1 

Peter Orlický, Rovinka č.723, 90041 Rovinka 
(§) Zagaleta, spol.s r.o., Martinengova ul.č.30, 811 02 Bratislava 1 
6 MUDr.Zorica Obradovičová, Vavilovova ul.č.26, 851 01 Bratislava 5 
7 Ing.lvanSrpoň, Drotárska ul.č.9, 811 02 Bratislava 1 
? Ing.Božena Srpoňová, Drotárska ul.č.9, 811 02 Bratislava 1 
9 Daniel Kunak, Rumančekova ul.č.22, 821 01 Bratislava 2 

O Martin Kunak, Iljušinova ul.č.6, 851 01 Bratislava 5 
1 . MUDr.Peter Janíček, Búdková ul.č.43, 811 04 Bratislava 1 
~2 PKDS, spol.s r.o., Mlynská ul.č.34, 841 07 Bratislava 4 
d.~ Obvodný úrad Bratislava, Staromestská ul.č.6, 81440 Bratislava 1 
(.g>. Hlavné mesto SR Bratislava, vz. primátorom Ing.Andrejom Ďurkovským, 

Primaciálne námestie č.1, 81499 Bratislava 1 
@. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, vz. starostom Andrejom Petrekom, 

Vajanského nábrežie č.3, 81421 Bratislava 1 
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Na vedomie: 

1. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, "IV. sekcia - dopravy, OCH, Primaciálne 
námestie č.1, 81499 Bratislava 1 

2. Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, referát ochrany prírody, 
Vajanského nábrežie č.3, 81421 Bratislava 1 

3. Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, referát dopravy, Vajanského 
nábrežie č.3, 81421 Bratislava 1 

4. Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, oddelenie majetkové,. 
Vajanského nábrežie č.3, 81421 Bratislava 1 

5. Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, Karloveská ul.č.2, 842 33 
Bratislava 4 

6. Obvodný úrad Bratislava, Staromestská ul.č.6, 81440 Bratislava 1 
7. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Trnavská cesta č.8/A, 82005 Bratislava 

25 
8. Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska ul.č.1, 814 52 Bratislava 1 
9. Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., Ivanská cesta č.22, 821 04 Bratislava 2 
10. Krajský pamiatkový úrad, Leškova ul.č.17, 811 04 Bratislava 1 
11. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave I, Krajský dopravný inšpektorát, 

Špitálska ul.č.14, 81228 Bratislava 1 
12. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Staromestská 

ul.č.6, 811 03 Bratislava 1 
13. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 

ul.č.8, 83247 Bratislava 3 
14. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská ul.č.48, 82646 Bratislava 29 
15. Distribúcia SPP, a.s., Mlynské nivy č.44/a, 825 17 Bratislava 26 
16.Západoslovenská energetika, a.s., ul.Martina Čulena č.6, 81647 Bratislava 1 
17. Slovak Telecom, a.s., Karadžičova ul.č.10, 825 13 Bratislava 2 
18. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova ul.č.19, 851 01 Bratislava 5 
19. UPC Slovensko, spol.s r.o., Ševčenkova ul.č.36, 850 OO Bratislava 5 
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Od: Ulo?en? v programe Windows Internet Explorer 8 <Ulo?en? v programe Windows Internet Explorer
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Dátum: Wed, 21 Nov 2012 15:52:39 +0100

Hlavná 
stránka

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE

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:  48107/B
Obchodné meno: A & I, s.r.o.   (od: 27.09.2007)
Sídlo: Michalská 19

Bratislava 811 03
  (od: 18.04.2008)

IČO: 36 838 969   (od: 27.09.2007)
Deň zápisu: 27.09.2007   (od: 27.09.2007)
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným   (od: 27.09.2007)
Predmet činnosti: kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému

spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 27.09.2007)

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

  (od: 27.09.2007)

poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby a
služieb v rozsahu voľnej živnosti

  (od: 27.09.2007)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a
služieb v rozsahu voľnej živnosti

  (od: 27.09.2007)
prieskum trhu   (od: 27.09.2007)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním
doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s
prenájmom

  (od: 27.09.2007)

prenájom motorových vozidiel a mechanizmov   (od: 27.09.2007)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti   (od: 27.09.2007)
prenájom strojov   (od: 27.09.2007)
reklamná a propagačná činnosť   (od: 27.09.2007)
prenájom priemyselného tovaru   (od: 27.09.2007)
technicko-organizačné zabezpečenie vzdelávacích,
kultúrnych, spoločenských a propagačných podujatí v
rozsahu voľnej živnosti

  (od: 27.09.2007)
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kúpa a prenájom motorových vozidiel, náhradných
dielov a súčiastok

  (od: 27.09.2007)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti   (od: 27.09.2007)

Spoločníci: Anton Jakupi
Tomášikova 50B
Bratislava 831 04

  (od: 08.07.2009)

Aferdita Jakupi
Tomášikova 50B
Bratislava 831 04

  (od: 08.07.2009)

Výška vkladu
každého spoločníka: Anton JakupiVklad: 5 643 EUR Splatené: 5 643 EUR

  (od: 08.07.2009)
Aferdita Jakupi
Vklad: 996 EUR Splatené: 996 EUR

  (od: 08.07.2009)

Štatutárny orgán: konatelia   (od: 27.09.2007)
Anton Jakupi
Tomášikova 50B
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 27.09.2007

  (od: 08.07.2009)

Aferdita Jakupi
Tomášikova 50B
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 08.06.2009

  (od: 08.07.2009)

Konanie menom
spoločnosti: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti

navonok samostatne a v rozsahu svojich práv tak, že
pri podpisovaní k obchodnému menu pripojí svoj
podpis, v podobe ako je uvedený na podpisovom
vzore.

  (od: 08.07.2009)

Základné imanie: 6 639 EUR Rozsah splatenia: 6 639 EUR   (od: 28.05.2009)
Ďalšie právne
skutočnosti: Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou

zmluvou zo dňa 6.9.2007 v zmysle ust. §§ 57, 105 -
153 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

  (od: 27.09.2007)

Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
konaného dňa 31.03.2008.

  (od: 18.04.2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
spoločnosti zo dňa 07.05.2008.

  (od: 15.05.2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo
dňa 08.06.2009.

  (od: 08.07.2009)

Dátum aktualizácie
údajov:  20.11.2012
Dátum výpisu:  21.11.2012

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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Microsoft
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Hewlett-Packard

Predmet: Výpis z obchodného registra SR
Od: Ulo?en? v programe Windows Internet Explorer 8 <Ulo?en? v programe Windows Internet Explorer
8>
Dátum: Wed, 21 Nov 2012 15:51:41 +0100

Hlavná 
stránka

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE

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:  83759/B
Obchodné meno: LARAZ s. r. o.   (od: 12.02.2011)
Sídlo: Matejkova 45

Bratislava 841 05
  (od: 15.08.2012)

IČO: 45 975 825   (od: 03.01.2011)
Deň zápisu: 03.01.2011   (od: 03.01.2011)
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným   (od: 03.01.2011)
Predmet činnosti: kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému

spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným
prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/

  (od: 03.01.2011)

sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu   (od: 03.01.2011)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien   (od: 03.01.2011)
prenájom hnuteľných vecí   (od: 03.01.2011)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných
než základných služieb spojených s prenájmom

  (od: 03.01.2011)
počítačové služby   (od: 03.01.2011)
činnosť podnikateľských, organizačných a
ekonomických poradcov

  (od: 03.01.2011)
reklamné a marketingové služby   (od: 03.01.2011)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a
zábavných zariadení

  (od: 03.01.2011)
administratívne služby   (od: 03.01.2011)

Spoločníci: Michaela Polačková
Matejkova 45
Bratislava 841 05

  (od: 12.02.2011)

Výška vkladu
každého spoločníka: Michaela Polačková

Vklad: 5 000 EUR Splatené: 5 000 EUR
  (od: 12.02.2011)
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Štatutárny orgán: konateľ   (od: 03.01.2011)
Michaela Polačková
Matejkova 45
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 25.01.2011

  (od: 12.02.2011)

Konanie menom
spoločnosti: Každý konateľ je oprávnený konať a podpisovať v

mene spoločnosti samostatne a to tak, že k
obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

  (od: 03.01.2011)

Základné imanie: 5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR   (od: 03.01.2011)
Ďalšie právne
skutočnosti: Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa

10.12.2010 v zmysle príslušných ustanovení z.č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

  (od: 03.01.2011)

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.01.2011.
Zmena obchodného mena z pôvodného Treia s. r. o. na
nové LARAZ s. r. o.

  (od: 12.02.2011)

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.07.2011.   (od: 19.07.2011)
Dátum aktualizácie
údajov:  20.11.2012
Dátum výpisu:  21.11.2012

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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