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Materiál 
na zasadnutie miestnej rady       dňa 16.04.2013 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva     dňa 23.04.2013 

 
 
 
 

N  Á  V  R  H  
na predaj nebytového priestoru na Kozej ulici č. 19 

 
     __________________________________________________________ 

 
 
 
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:  
 

Mgr. Michaela Malinová 
vedúca referátu  
oddelenia majetkového 
      

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu  
- informatívna kópia z mapy 
- predchádzajúci súhlas primátora 
- 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 
 
 

s c h v a ľ u j e  
 
 
1) v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov, prevod vlastníctva nebytového priestoru vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava–Staré Mesto, 
 
v  bytovom dome na ulici Kozia č. 19, súpisné číslo 608, k.ú. Staré Mesto,  na parcele č. 736 a 
pozemok pod stavbou parc. č. 736, zastavané plochy a nádvoria o výmere 471 m2, evidované 
v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 8095, 
 

vchod Kozia č. 19, suterén, nebytový priestor č. 12-12, o celkovej výmere 54,66 m2, 
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 
508/10000 a spoluvlastnícky podiel na pozemku o veľkosti 508/10000 

 
do vlastníctva kupujúcemu:  spoločnosti  BONVEN, s.r.o. 
                                                                  so sídlom: Svoradova č. 1, 811 03 Bratislava 
                                                                  IČO: 45 300 330 
       
 
                                                                                                                       za cenu  19 600,00 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 3 mesiacov odo dňa 
prijatia uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto týkajúceho sa 
predaja nehnuteľností, stratí uznesenie platnosť, ak nie je v uznesení alebo týchto pravidlách určené 
inak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



D  ô  v  o d  o  v  á      s  p  r  á  v a 
    
   Prevod vlastníctva nebytového priestoru sa realizuje v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o 
vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzného 
nariadenia hl. mesta SR Bratislavy č. 6/1995 v znení neskorších zmien. Prevod vlastníctva je tiež 
v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov a v súlade s Čl. 3 bod B ods. 2 Pravidiel nakladania s nehnuteľným 
majetkom. 
 
   Podľa ustanovenia § 16 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov, nájomca nebytového priestoru, vlastníci a nájomcovia bytov v dome majú právo na 
prednostný prevod nebytového priestoru do vlastníctva v tomto poradí. 
 
   Predmetom  prevodu  je  nebytový  priestor nachádzajúci sa v bytovom dome na ulici Kozia č. 19,  
súpisné číslo 608, k.ú. Staré Mesto, na parcele č. 736 a pozemok pod stavbou parc. č. 736, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 471 m2, evidované v katastri nehnuteľností na liste 
vlastníctva č. 8095, 
 

vchod Kozia č. 19, suterén, priestor č. 12-12, o celkovej výmere 54,66 m2, spoluvlastnícky 
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 508/10000 a 
spoluvlastnícky podiel na pozemku o veľkosti 508/10000. 

 
   Kupujúci – spoločnosť BONVEN, s.r.o., so sídlom: Svoradova 1, 811 03 Bratislava, je nájomcom 
predmetného nebytového priestoru. Nájomná zmluva bola uzavretá dňa 1.12.2011. Nájom vznikol 
na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej rozhodnutím starostky mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto zo dňa 1.7.2011. Nájomca uhrádza nájomné vo výške 30,00 Eur/m2/rok  tj. 
1 639,80 Eur/ročne (409,95 Eur/štvrťrok).  
 
   Voči kupujúcemu neeviduje mestská časť žiadnu pohľadávku. 
 
   Všeobecná hodnota predávaného nebytového priestoru č. 12-12 vrátane spoluvlastníckeho podielu 
na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 508/10000 je 12 213,66 Eur. 
Cena spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. 736 o veľkosti 508/10000 je  7 356,56 Eur. 
Spolu cena nebytového priestoru č. 12-12 vrátane podielu na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu a na pozemku je 19 570,22 Eur (zaokrúhlene 19 600,00 Eur). 
 
    Všeobecná hodnota predávaného nebytového priestoru vrátane spoluvlastníckeho podielu na 
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku bola 
určená na základe znaleckého posudku č. 19/2011 zo dňa 8.5.2011, v zmysle jeho doplnenia č. 1 
z dôvodu aktualizácie zo dňa 26.1.2013, vypracovaným znalcom p. Ing. Igorom Nitranským.  
      Komisia pre nakladanie s majetkom a financie odporučila na svojom zasadnutí konanom dňa 
28.2.2013 predaj  nebytového priestoru v súlade s ustanoveniami zákona č. 182/1993 Z.z. o 
vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. 
 
   Súhlas primátora Hl. mesta SR Bratislavy je zo dňa 14.2.2013 za cenu minimálne 19 600,00 Eur. 
 
   Platnosť uznesenia bola obmedzená v zmysle Čl. 1 ods. 3 Pravidiel nakladania s nehnuteľným 
majetkom. 
 



 
 
 

 



// 

// 

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 
/' Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 81499 Bratislava 1 

-----------------------------------------------------------------

Vážená pani starostka, 

Vážená pani 
PhDr. Tatiana Rosová, 
starostka mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 
Vajanského nábr. Č. 3 
814 21 Bratislava 

Naša značka . 
MAGS oTz-1!J6 503/13-

Bratislava 
14.02.2013 

- lfoq'!o 

na základe Vašej doplnenej žiadosti zo dňa 05.02.2013 vo veci udelenia 
predchádzajúceho súhlasu primátora k prevodu vlastníctva nebytového priestoru a príslušného 
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu 
a spoluvlastníckeho podielu na pozemku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, v správe 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 

súhlasím 

s prevodom nebytového priestoru č. 12, v suteréne, o výmere 54,66 mZ, v bytovom dome na 
ulici Kozia č. 19, súpisné číslo 608, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach domu 
a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu pozemku parc. č. 736, vo 
vel'kosti 508/10000 evidovaný na LV Č. 8095, k. Ú. Staré Mesto, za cenu minimálne 19.600,00 
EUR určenú podľa znaleckého úkonu Č. 3/2013 zo dňa 23.01.2013 doplnenie Č. l k znaleckému 
posudku Č. 19/2011 vypracovaného znalcom odboru stavebníctvo, pozemné stavby, odhad 
hodnoty nehnuteľností Ing. Ing. Igorom Nitranským do vlastníctva právoplatnému nájomcovi 
BOVEN, s.r.o., so sídlom Svoradova ul.č.l, Bratislava s nasledovnými podmienkami; 

- prevod bude uskutočnený v súlade so všetkými ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákona NR SR Č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy Č. 6/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových 
priestorov v znení ďalších úprav, 

- v kúpnej zmluve bude dohodnutý termín zaplatenia kúpnej ceny patriacej hlavnému mestu SR 
Bratislave v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy ( ako aj prípadné sankcie) 
najneskôr do 30 dní odo dňa podpísania zmluvy o prevode vlastníctva nebytového priestoru 
kupujúcimi. 

Tento súhlas platí do 31.08.2013. 



/ 2 

Zároveň Vás žiadam o zaslanie dvoch rovnopisov zmluvy o prevode vlastníctva 
nebytového priestoru na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy pre evidenčné a archívne účely. 

S pozdravom 

. primátor 
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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: 

BONVEN, s.r.o. 

Svoradova 1 
Bratíslava 811 03 

45300330 

22.12.2009 

Spoločnosť s ručením obmedzeným 

sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 

sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 

reklamné a marketingové služby 

kúpa tovaru za Očelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod) alebo Iným prevádzkovateľom živnosti 
(veľkoobchod) 

sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností 
(realitnä činnosť) 

vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 

prieskum trhu a verejnej mienky 

uskutočňovanie stavieb a ich zmien 

prípravné práce k realizácií stavby 

činnosť podnikateľkých, organizačných a ekonomických 
poradcov 

služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 

prenájom hnuteľných vecí 

Ing. Peter Sulik 
Farského 16 
Bratislava 851 01 

Ing. Peter Sulík 
Vklad: 5 000 EUR Splatené: 5000 EUR 

konateľ 

Ing. Peter Sulik 
Farského 16 
Bratislava 
Vznik funkcie: 22.12.2009 

Vložka číslo: 62168/B 

(od: 22.12.2009) 

(od: 22.12.2009) 

(od: 22.12.2009) 

(od: 22.12.2009) 

(od: 22.12.2009) 

(od: 22.12.2009) 

(od: 22.12.2009) 

(od: 22.12.2009) 

(od: 22.12.2009) 

(od: 22.12.2009) 

(od: 22.12.2009) 

(od: 22.12.2009) 

(od: 22.12.2009) 

(od: 22.12.2009) 

(od: 22.12.2009) 

(od: 22.12.2009) 

(od: 22.12.2009) 

(od: 22.12.2009) 

(od: 22.12.2009) 

(od: 22.12.2009) 

(od: 22.12.2009) 

Konateľ v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých (od: 22.12.2009) 
veciach je oprávnený konateľ samostatne. Podpisovanie za 
spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému 
obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis. 

5000 EUR Rozsah splatenía: 5000 EUR (od: 22.12.2009) 

http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID= 169027 &SID=2&P=0 16. 1. 2013 
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i\Týpis z obchodného registra SR 

6al~ie právne 
skutočnosti: 

Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo 
dňa 12.11. 2009 v súlade s ust. §§ 105 až 153 Obchodného 
zákonníka 

(od: 22.12.2009) 

Dátum aktualizácie 
údajov: 15.01.2013 

16.01.2013 Dátum výpisu: 

o obchodnom registri SR I Návod na používanie ORI I Naša adresa ~ 
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 

http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=169027&SID=2&P=0 
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