
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

 

Bratislava, február 2013 
 

 
 
 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady      dňa 05.02.2013 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva    dňa 12.02.2013 
 
 
 
 

N  Á  V  R  H  
na predaj pozemku  pod garážou na Sokolskej ulici, parc. č. 3751/5  

 
 

 
 
 
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  
- 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 
 
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 Sokolskej 
ulici, k.ú. Staré Mesto, a to pozemku parc.č. 3751/5, k.ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri 
nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, do vlastníctva 
spoločnosti 100F s.r.o., sídlo: Pražská 5, 811 04  Bratislava za cenu 3990,00 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 troch mesiacov 

odo dňa prijatia uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
týkajúceho sa predaja nehnuteľnosti, stratí uznesenie platnosť. 



D ô v o d o v á    s p r á v a 
 
 
 

Predmetom predaja je nehnuteľnosť vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúca sa v Bratislave na Sokolskej ulici, a to pozemok 
parc.č. 3751/5 (ďalej len „pozemok“), k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 10 
ako zastavané plochy a nádvoria, o výmere 19 m2. 

 
Na pozemku sa nachádza stavba súp.č. 7097, druh stavby: garáž, ktorej vlastníkom je kupujúci. 

Za účelom zjednotenia vlastníctva pozemku s vlastníctvom stavby požiadal kupujúci o kúpu pozemku 
pod garážou. 

 
Komisia pre nakladanie s majetkom a s financiami odporučila dňa 24.01.2013 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 08.06.2012 je za cenu nie nižšiu ako 210,00 EUR/m2. 
 
Cena za 1 m2 je 210,00 EUR. 
 
Voči kupujúcemu neeviduje mestská časť žiadnu pohľadávku. 



 
 

 



 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

INTERNÝ LIST 

Pre: Ing. Mária Mozolová 
vedúca majetkového oddelenia 

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

Váš list čislo Naše čislo 
32286/maj/2008 JOOO{ _ ,}f,fIf /l2008/Šeb 

Vybavuje: 
Ing. D. Sebestová/331 

Bratislava 
12.08.2008 

Vec: Informácia o využit[ územia z hľadiska záujmov mestskej časti 

Ulica 

Fr. Kráľa 15 

Kubániho 17-19 
Kubániho 1 

Kozia dvor 

Langsfeldova 

Podateľňa úradu 
Vajanského nábr. 3 
81421 Bratislava 

p. Č. 

3491/3 až 8 

4797/3-9 
4848/7 

738/2,9 

3874/1-10 

Telefón 
02/59246 111 

regulácia územia podľa Stanovisko CUP 
-"'atnej ÚPD 
UPN Z Slavin sektor 66, kde V prípade, že o odkúpenie žiadajú 
v záväznej regulácii je defi- vlastnicl bytov v priľahlom ob
nované, že .parkovanie jekte, nie sú námietky voči majetko
umiestniť na vlastnom po- vo - právnemu uspériadaniu. 
zemku. Garáže môžu garáže 
byť umiestnené v opornom 
múre, ak sú strechy garáži 
zazelenané, nepočítajú sa do 
zastavan".L plochý' 
UPN hl. m. SR Bratislavy, V prípade, že o odkúpenie žiadajú 
charakterizuje lokalitu ako vlastnicl bytov, resp. rodinných 
stabilizované územie - málo- domov v priľahlom územi, nie sú 
podlažná zástavba U~[~1Q?); námietky voči majetkovo - právnemu 
"g;(P9drRIJr:r",j~I'lF,y.i9" ,,{p r,íl()~a); ' usporiadaniu. 
''čó inaméííá, ' že funkcia sa 
ponecháva a predpokladaná 
miera stavebných zásahov 
prevažne do 15% celkovej 
podlažnej plochy existujúcej 
zástavby v územi o o o 

UPN hl. m. SR Bratislavy, V prípade, že o odkúpenie žiadajú 
charakterizuje lokalitu zmie- vlastnici bytov v pril'ahlom ob
šanej funkcie bývania a ob- jekte, nie sú námietky voči majetko
či anskej vybavenosti ( l{6llt vo - právnemu usporiadaniu. 

!.;;,g;1'1\'!;~rpo'drolli\e]šíe&Vill'T"n' 
í i lóhaj8? - stabilizované, čo 

znamená, že funkcia sa po
necháva, predpokladaná mie
ra stavebných zásahov pre
važne do 15% celkovej po
dlažnej plochy existujúcej zá
stavby v území. Lokalita patrí 
do kompaktného mesta 
s maximálnym výškovým limi
tom do 21 m. 
UPN Z Slavín sektor 83, kde V prípade, že o odkúpenie žiadajú 
v záväznej regulácii je defi- víastnici bytov v priľahlom ob
nované, že .parkovanie Jekte, nie sú námietky voči majetko
umiestniť na vlastnom po- vo - právnemu usporiadaniu. 
zemku. Garáže môžu garáže 
Il)l( umiestnené VODornom 

Bankové spojenie 
1526-012/0200 

ICO 
OO 603147 

Internet 

www.staremesto.sk 



Palackého 8 dvor 

Podhorského uli
ca 

Porubského 

Pražská 
Sokolská 

Sokolská 

144/2 

3783/3-8 

3101/1 

3751/4,5,6,7 
3751/8,11,12,13,15 

3718/7-24,29,30, 
31,34 

važne do 15% celkovej po
dlažnej plochy existujúcej zá
stavby v území. Lokalita patri 
do kompaktného mesta 
s maximálnym výškovým limi
tom do 21 m. 
UPN hl. m. SR Bratislavy, 
charakterizuje lokalitu zmie
šanej funkcie bývania a ob
čianskej vybavenosti l(K~d\ 

'5()1,)r,(podrobnejšiéTlíidEprílo", 
',lJa)@- stabilizované, čo zna
mená, že funkcia sa ponew 

cháva, predpokladaná miera 
stavebných zásahov prevaž
ne do 15% celkovej po
dlažnej plochy existujúcej zá
stavbv' v území. 
UPN Z Slavín sektor 70, kde 
v zaväznej regulácii je 
v grafickej časti uvažované 
s ponechaním jestvujúcich 
garáží a v textovej časti je 
definované, že .. parkovanie 
umiestniť na vlastnom po
zemku. Garáže môžu garáže 
byť umiestnené v opornom 
múre, ak sú strechy garáží 
zazelenané, nepočítajú sa do 
zastavanei olochy" 
UPN Z Slavin sektor 59 kde 
v záväznej regulácii je 
v grafickej časti nie je uvažo
vané s objektom garáže na 
ploche komunikácie. 
V textovej časti je definova
né, že .. parkovanie umiestniť 
na vlastnom pozemku. Gará
že môžu garáže byť umies
tnené vopornom múre, ak 
sú strechy garáží zazelena
né, nepočítajú sa do zasta
vanei olochv" 
UPN Z Slavín sektor 71, kde 
v zaväznej regulácii je 
v grafickej časti uvažované 
s ponechaním jestvujúcich 
garáži a v textovej časti je 
definované, že .. parkovanie 
umiestniť na vlastnom po
zemku. Garáže môžu garáže 
byť umiestnené v opornom 
múre, ak sú strechy garáží 
zazelenané, nepočitajú sa do 
zastavanei olochv" 
UPN Z Slavín sektor 71, kde 
v zaväznej regulácii je 
v grafickej časti uvažované 
s ponechanim jestvujúcich 
garáží a v textovej časti je 
definované, že .. parkovanie 
umiestniť na vlastnom po
zemku. Garáže môžu garáže 
byť umiestnené v opornom 
múre, ak sú strechy garáží 
zazelenané, nepočitajú sa do 
zastavanei olochv" 

Vzhľadom na to, že o odkúpenie 
žíada vlastník príl'ahlého obytného 
objektu, nie sú námietky voči ma
jetkovo - právnemu usporiadaniu, 

V prípade, že o odkúpenie žiadajú 
vlastníci bytov v pril'ahlých ob
jektov, nie sú námietky voči majet
kovo - právnemu usporiadaniu. 

K žiadosti sa nie je možné vyjad
riť, nakol'ko p . č 3101/1 tvorí plo
chu komunikácie Porubského a nie 
je zrejmé, o akú veľkú plochu a na 
ktorom mieste presne si žiadateľ 
mieni odkúpit. V katastri nehnutel'
nosti nie je zaznamenaný žiaden 
objekt garáže. Taktiež ani ÚPN 
Z Slavín neuvažuje na ploche ko
munikácie s objektom garáže. 
Žiadost' je potrebné presnejšie 
špecifikovať. 

V prípade, že o odkúpenie žiadajú 
vlastníci bytov v priľahlých ob
jektov, nie sú námietky voči majet
kovo - právnemu usporiadaniu. 

V prípade, žeo odkúpenie žiadajú 
vlastníci bytov v priľahlých ob
jektov, nie sú námietky voči majet
kovo - právnemu usporiadaniu. 



/ 

!Spitálska 57 dvor 8252/2 

Spitálska 
dvor 

16-18 8690/2, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10,12 

Továrenská dvor 9053/4-18 

Vlčkova 2983/2,4,5,6,7,8,10 

S pozdravom 

Pri10hy podra textu 
Co: OÚP 

UPN-Z Dunajská, zmeny 
a dopln-ky rok 2005, sektor 
17/4, kde okrem iného je de
finované, že je potrebné do
plniť radovú zástavbu na Raj
skej ulici, rešpektovať objekt 
p. Č. 8642, do novej zástavby 
zapojiť nárožný bytový dom. 
Pasážou v parteri prepojiť 
Rajskú ulicu s priestorom 
pred Charlie's Centrom. 
V podzemných podlažiach 
požadovať Darkovaciu oaráž. 
UPN hl. m. SR Bratislavy, 
charakterizuje lokalitu zmie
šanej funkcie bývania a ob
čianskej vybavenosti ,,(!s9P 

!'501·)T(podrobnejšiewid·' prIIO" 
, hal'~ stabilizované, čo zna
mená, že funkcia sa pone
cháva, predpokladaná miera 
stavebných zásahov prevaž
ne do 15% celkovej po
dlažnej plochy existujúcej zá
stavby v území. 
UPN-Z Dunajská, zmeny 
a dopln-ky rok 2005, sektor 
17/1, kde okrem iného je de
finované, že v lokalite je po
trebné vybudovať parkovaciu 
garáž (pod plochou školské
ho dvora Lazaretská - Cuk
rová. 
UPN-Z Dunajská, zmeny 
a dopln-ky rok 2005, sektor 
19/5, kde sú jestvujúce gará
že vo vnútrobloku ponechané 

UPN Z Slavín sektor 69, kde 
v záväznej regulácii je 
v grafickej časti uvažované 
s ponechaním jestvujúcich 
garáží a v textovej časti je 
definované, že .. parkovanie 
umiestniť na vlastnom po
zemku", 

Vo väzbe na uvedenú reguláciu, 
nie je vhodné predávať pozemok 
pre stabilizovanie jednotlivej gará
že na takom exponovanom mieste 
v kontakte s objekt-mi minister
stiev. 

V prípade, že o odkúpenie žiada 
vlastník bytu v priľahlom objekte, 
nie sú námietky voči majetkovo -
právnemu usporiadaniu. 

Vzhľadom na to, že ide o o uzavre
tý vnútroblok, v prípade, že 
o odkúpenie žiadajú vlastníci bytov 
v priľahlých objektov, nie sú ná
mietky voči majetkovo - právnemu 
usporiadaniu. 

Vzhľadom na ta, že ide o o uzavre
tý vnútrablok, v prípade, že 
o odkúpenie žiadajú vlastníci bytov 
v priľahlých objektov, nie sú ná
mietky voči majetkovo - právnemu 
usooriadaniu. 
V prlpade, že o odkúpenie žiadajú 
vlastnicl bytov v priľahlých ob
jektov, nie sú námietky voči majet
kovo - právnemu usporiadaniu. 

~ 
Ing. arch. Katarlna Kantorová, CSc. 
vedúca oddelenia územného plánu 
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ditec
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Predmet: Výpis z obchodného registra SR
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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:  63283/B
Obchodné meno: 100F, s. r. o.   (od: 20.02.2010)
Sídlo: Pražská 5

Bratislava 811 04
  (od: 20.02.2010)

IČO: 45 345 384   (od: 20.02.2010)
Deň zápisu: 20.02.2010   (od: 20.02.2010)
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným   (od: 20.02.2010)
Predmet činnosti: kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému

spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

  (od: 20.02.2010)

sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu   (od: 20.02.2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb   (od: 20.02.2010)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako
nebezpečným odpadom

  (od: 20.02.2010)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien   (od: 20.02.2010)
správa bytového alebo nebytového fondu   (od: 20.02.2010)
činnosť podnikateľských, organizačných a
ekonomických poradcov

  (od: 20.02.2010)
vedenie účtovníctva   (od: 20.02.2010)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti   (od: 20.02.2010)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických
vied

  (od: 20.02.2010)
výroba strojov pre hospodárske odvetvia   (od: 20.02.2010)
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a
humanitných vied

  (od: 20.02.2010)
prieskum trhu a verejnej mienky   (od: 20.02.2010)
vodoinštalatérstvo a kurenárstvo   (od: 20.02.2010)
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opravy vyhradených technických zariadení -
plynových

  (od: 20.02.2010)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených
technických zariadení - elektrických

  (od: 20.02.2010)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených
technických zariadení - plynových

  (od: 20.02.2010)
montáž, rekonštrukcia a údržba nevyhradených
technických zariadení

  (od: 20.02.2010)
obsluha výmenníkových staníc   (od: 20.02.2010)

Spoločníci: Ing. Albín Štofila , PhD.
Pražská 5
Bratislava 811 04

  (od: 20.02.2010)

Výška vkladu
každého spoločníka: Ing. Albín Štofila , PhD.Vklad: 5 000 EUR Splatené: 5 000 EUR

  (od: 20.02.2010)

Štatutárny orgán: konatelia   (od: 20.02.2010)
Ing. Albín Štofila , PhD.
Pražská 5
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 20.02.2010

  (od: 20.02.2010)

doc. Ing. Jana Štofilová , PhD.
Pražská 5
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 20.02.2010

  (od: 20.02.2010)

Konanie menom
spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať

konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa
vykoná takým spôsobom, že konateľ k napísanému
alebo vytlačenému menu, priezvisku a funkcii pripojí
svoj vlastnoručný podpis.

  (od: 20.02.2010)

Základné imanie: 5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR   (od: 20.02.2010)
Ďalšie právne
skutočnosti: Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa

14.12.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník

  (od: 20.02.2010)

Dátum aktualizácie
údajov:  09.01.2013
Dátum výpisu:  10.01.2013

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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