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Materiál 
na zasadnutie miestnej rady       dňa 18.6.2013 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva     dňa 25.6.2013 

 
 
 
 

N  Á  V  R  H  
na predaj nebytového priestoru na Šancovej  ulici č. 74 

 
     __________________________________________________________ 

 
 
 
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 
- 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 Šancová č. 74, súpisné číslo 4020, k.ú. Staré Mesto,  na parcele č. 7957 a 
pozemok pod stavbou parc. č. 7957, zastavané plochy a nádvoria o výmere 260 m2, evidované 
v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 7827, 
 

vchod Šancová č. 74, prízemie, priestor č. 12-at.7, o celkovej výmere 28,57m2, 
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 
664/10000 a spoluvlastnícky podiel na pozemku o veľkosti 664/10000 

 
do vlastníctva:  Xmotion s.r.o. 
                         so sídlom: Šancová č. 74 
                                          811 05 Bratislava 
                                          IČO: 35 855 037 
       
 
                                                                                                                       za cenu  5. 940,00 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. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

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 Šancová č. 
74,  súpisné číslo 4020, k.ú. Staré Mesto, na parcele č. 7957 a pozemok pod stavbou parc. č. 7957 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 260 m2, evidované v katastri nehnuteľností na liste 
vlastníctva č. 7827, 
 

vchod Šancová 74, prízemie, priestor č. 12-at.7, o celkovej výmere 28,57 m2, spoluvlastnícky 
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 664/10000 a 
spoluvlastnícky podiel na pozemku o veľkosti 664/10000. 

 
   Kupujúci – spoločnosť X motion s.r.o., so sídlom: Šancová 74, 811 05 Bratislava, je nájomcom 
predmetného nebytového priestoru. Nájomná zmluva bola uzavretá dňa 9.8.2012. Nájom vznikol na 
základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej rozhodnutím starostu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto zo dňa 14.5.2012. Nájomca uhrádza nájomné vo výške 45,00 Eur/m2/rok  tj. 
1 285,65 Eur/ročne (321,41 Eur/štvrťrok).  
 
   Voči kupujúcemu neeviduje mestská časť žiadnu pohľadávku. Komisia pre nakladanie 
s majetkom a financie odporučila predaj predmetného nebytového priestoru na svojom zasadnutí 
konanom dňa 11.6.2013. 
 
   
   Všeobecná hodnota predávaného nebytového priestoru č. 12-at.7 vrátane spoluvlastníckeho 
podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 664/10000 je 1 679,78 
Eur. Cena spoluvlastníckeho podielu na pozemku o veľkosti 664/10000 je 4 255,40 Eur. Spolu cena 
nebytového priestoru č. 12-at.7 vrátane podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu a na pozemku je 5 935,18 Eur (zaokrúhlene  5 940,00 Eur). 
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Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony! 

Oddiel: Sro 

Obchodné meno: 

Sidlo: 

IČO: 

Deň zápisu: 

Právna forma: 

Predmet činnosti: 

Xmotion s.r.o. 

Šancová 74 
Bratislava 811 05 

35855037 

28.03.2003 

Spoločnosť s ručením obmedzeným 

vydávanie periodických a neperiodických pUblikácii 

Vložka člslo: 28531/B 

(od: 24.02.2005) 

(od: 20.07.2006) 

(od: 28.03.2003) 

(od: 28.03.2003) 

(od: 28.03.2003) 

(od: 28.03.2003) 

reklamná a propagačná činnosť, (od: 28.03.2003) 

poradenská činnosť v oblasti reklamy a propagácie (od: 28.03.2003) 

počítačová grafika (od: 28.03.2003) 

výroba videoprogramov a ich predaj (od: 28.03.2003) 

výroba hudobných nahrávok a ich predaj (od: 28.03.2003) 

organizovanie školení, kurzov a výstav (od: 28.03.2003) 

sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu '.a služieb (od: 28.03.2003) 

administratívne práce (od: 28.03.2003) 

preklady a tlmočenie zido: anglického, španielského, nemeckého (od: 28.03.2003) 
a slovenského jazyka 

upratovacie služby (od: 28.03.2003) 

organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (od: 28.03.2003) 

vedenie účtovníctva (od: 28.03.2003) 

činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od: 28.03.2003) 

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (od: 28.03.2003) 
(maloobchod) 

kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom (od: 28.03.2003) 
živnosti (veľkoobchod) 

predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne (od: 28.03.2003) 
vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vina a destilátov 

predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných (od: 28.03.2003) 
mäsových výrobkov a obvyklých priloh ako aj bezmäsitých jedál 

prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa (od: 28.03.2003) 
popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s 
prenájmom 

sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (od: 28.03.2003) 
(realitná činnosť) 

poradenská činnosť v predmetoch podnikania (od: 28.03.2003) 

http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=37545&SID=2&P=0 4.6.2013 
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Spoločníci: 

Výška vkladu každého 
spoločníka: 

Štatutárny orgán: 

Konanie menom 
spoločnosti: 

Základné imanie: 

Ďalšie právne 
skutočnosti: 

Dátum aktualizácie 
údajov: 

Dátum výpisu: 

automatizované spracovanie údajov (od: 19.03.2004) 

kopírovacie práce (od: 19.03.2004) 

nakladanie s výslekami tvorivej činnosti so súhlasom autora (od: 19.03.2004) 

tvorba wwwstránokv rozsahu voľnej živnosti (od: 19.03.2004) 

preklady a tlmočenie zldo jazyka českého, ruského, francúzskeho, (od: 19.03.2004) 
talianskeho, poľského, portugalského, holandského, japonského, 
čfnskeho, ukrajinského, estónskeho, arabského, slovinského, 
chorvátskeho, maďarského a škandinávskych jazykov 

návrh"správa, Inštalácia a údržba počítačových sietí v rozsahu (od: 19.03.2004) 
voľnej živnosti 

sprostredkovateľská činnosť v oblasti telekomunikačných služieb (od: 19.03.2004) 
a informačných technológií v rozsahu voľnej živnosti 

poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň (od: 19.03.2004) 

servis softwaru v rozsahu voľnej živnosti (od: 19.03.2004) 

Mgr. Antónia Žiaková 
Šancová 74 
Bratislava 811 05 

Mgr. Antónia Žiaková 
Vklad: 6 672 EUR Splatené: 6672 EUR 

konatelia 

Mgr. Antónia Žiaková 
Šancová 74 
Bratislava 811 05 
Vznik funkcie: 28.03.2003 

V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia spoločnosti 
samostatne. 

6 672 EUR Rozsah splatenia: 6 672 EUR 

Obchodná spoločnosť bola založená spoločenkou zmluvou zo 
dňa 05.03.2003 v zmysle Zák .. č 500/2001 Z.z. a dodatkom Č. 1 zo 
dňa 27.02.2003. 

Zápisnica valného zhromaždenia zo dňa 2.2.2004. 

Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.2. a 21.2.2005. 
Zmena obchodného mena z Exclamation Mark, s.r.o. na Xmotion 
s.r.o. 

Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.06.2005. 

03.06.2013 

04.06.2013 

(od: 20.07.2006) 

(od: 03.09.2010) 

(od: 28.03.2003) 

(od: 20.07.2006) 

(od: 28.03.2003) 

(od: 03.09.2010) 

(od: 28.03.2003) 

(od: 19.03.2004) 

(od: 24.02.2005) 

(od: 18.06.2005) 

o obchodnom registri SR I Návod na používanie OR! I Naša adresa IB] 
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=37545&SID=2&P=0 4.6.2013 


