
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

 

Bratislava, október 2013 
 

 
 
 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady       dňa 22.10.2013 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva     dňa 29.10.2013 
 
 
 
 

N  Á  V  R  H  
na predaj podielu na pozemku parc. č. 34 vo dvore na Michalskej č.14-16 

ako prípad hodný osobitného zrete ľa 
______________________________________________________________ 

 
 
 
 
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 
 
A. schvaľuje 
 

1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov ako dôvod hodný osobitného 
zreteľa predaj 1/2 podielu na nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave, k.ú. Staré 
Mesto vo dvore na Michalskej č.14-16, a to 1/2 podiel na pozemku parc.č. 34, zapísaný 
v katastri nehnuteľností na LV č. 3815 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 126 m2, do 
vlastníctva spoločnosti PENSION SECURITY a.s., sídlo: Košická 56, Bratislava, 821 08 
Bratislava, IČO: 36 281 301 za cenu 31 500,- 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 nehnuteľnosti, stratí uznesenie platnosť. 

 
B. konštatuje, že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ vlastní 1/2 podiel na predmetnom 

pozemku, ako aj dva susedné pozemky parc.č. 33 a parc.č. 35 a stavby na týchto dvoch 
pozemkoch. 



D ô v o d o v á    s p r á v a 
 
 
 

Predmetom predaja je 1/2 podiel na nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave, k.ú. Staré Mesto vo 
dvore na Michalskej č.14-16, a to 1/2 podiel na pozemku  parc.č. 34 (ďalej len „pozemok“), zapísaný 
v katastri nehnuteľností na LV č. 3815 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 126 m2. 

 
Ako dôvod hodný osobitného zreteľa sa uvádza, že žiadateľ vlastní 1/2 podiel na predmetnom 

pozemku, ako aj dva susedné pozemky parc.č. 33 a parc.č. 35 a stavby na týchto dvoch pozemkoch. 
 
Všeobecná hodnota  predávaných  pozemkov  určená  znaleckým  posudkom  vypracovaným    

Ing. Jurajom Nagyom, PhD. dňa 01.07.2013, č. 37/2013 je 31 043,25EUR, čo predstavuje 
492,75EUR/m2 a predajná cena je navýšená na hodnotu 500,- EUR/m2. 

 
Komisia pre nakladanie s majetkom a s financiami odporučila dňa 17.10.2013 predaj podielu na 

predmetnom pozemku v súlade s ustanovením § 9a od. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov. 

 
Minimálna predajná cena schválená primátorom hlavného mesta SR Bratislavy je 495,- EUR/m2. 
 
Predajná cena za 1 m2 je 500,- EUR. 
 
Voči kupujúcemu neeviduje mestská časť žiadnu pohľadávku. 



 



Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

r,llľ:fr,ll 
~ 

Pre: Ferko Andrej, Ing., oddelenie majetkové a investičné, referát majetkový 

Interný list 

Od: Černík Silvester, Ing. arch., Mgr., oddeleníe územného rozvoja, referát územného rozvoja 

Číslo 
169/17579/2013/0ÚRlCer 

Vybavuje 
Černík Silvester, Ing. arch., 

Bratislava 
16.04.2013 

Vec: Informácia o využití pozemku parc. Č. 34 z hl'adiska podmienok platnej ÚPD a vyjadrenie k predaju V. 
podielu. pozemku. 

Lokalita: 
K. Ú. Staré Mesto parc. Č. 
Zóna: 
Žiadater: 
Žiadosť predložená: 
Zámer: 

ul. Michalská 
34 
HJ (PR) 
oddelenie majetkové a investičné 
18. 03.2013 
predaj Y, podielu pozemku 

V zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie - Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy, v zneni neskoršich 
zmien a doplnkov je parcela Č. 34 na Michalskej ul., ktorá je predmetom predaja Y, podielu pozemku, súčasťou plôch 
definovaných ako: ÚZEMIA OBČiANSKEJ VYBAVENOSTI - občianska vybavenosť celomestského a nadmestského 
významu, kód 201, územia a plochy stabilizované 

ÚZEMIA OBČiANSKEJ VYBAVENOSTI 
201 občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 
Územia areálov a komplexov občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu s konkrétnymi nárokmi a 
charakteristikami podra funkčného zamerania. Súčasťou územia sú plochy zelene, vodné plochy ako súčasť parteru, 
dopravné a technické vybavenie, garáže a zariadenia pre požiarnu a civilnú obranu. 
Podiel funkcie b)ÍVania nesmie prekročif30% z celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy. 
SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKčNÝCH PLÔCH 
prevládajúce 
- zariadenia administratívy, správy a riadenia 
- zariadenia kultúry a zábavy 
- zariadenia cirkvi a na vykonávanie obradov 
- ubytovacie zariadenia cestovného ruchu 
- zariadenia verejného stravovania 
- zariadenia obchodu a služieb 
- zariadenia zdravotnictva a sociálnej starostlivosti 
- zariadenia školstva, vedy a výskumu 
prípustné 
V území je prípustné umiestňovať najmi! : 
- integrované zariadenia občianskej vybavenosti 
- areály voľného času a multifunkčné zariadenia 
- účelové zariadenia verejnej a štátnej správy 
- zeleň líníovú a plošnú 
- zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia 
prípustné v obmedzenom rozsahu 
V územi je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä: 
- bývanie v rozsahu do 30% z celkových nadzemných podlažných plôch funkčnej plochy 
- zariadenía športu, telovýchovy a varného času 
- vedecko - technické a technologícké parky 
- vodné plochy ako súčasť parteru a plOch zelene 
- zariadenia drobných prevádzok výroby a služieb 
- zariadenia na separovaný zber komunálnych odpadov miestneho významu vrátane komunálnych odpadov s obsahom 
škodlivín z domácností 



neprípustné 
V územi nie je prístupné umiestňovať najmä: 
" zariadenia s negatívnymi účinkami na stavby a zariadenia v ich okolí 
" rodinné domy 
" areály priemyselných podnikov, zariadenia priemyselnej a pornohospodárskej výroby 
"skladové areály, distribučné centrá a logistické parky, stavebné dvory 
" autokempingy 
" stavby na individuálnu rekreáciu 
" zariadenia odpadového hospodárstva okrem pripustných v obmedzenom rozsahu 
" tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu 
" stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 

Regulatívy urbanistickej kompozície a dotvárania obrazu mesta 
Historické mesto (pamiatková rezervácia" PR) 
Územie je vymedzené podra Nariadenia vlády SR č .596/2001 Z. z. o pamiatkových rezerváciách. 

Rešpektovať: 
• špecifický výraz ucelenej, kompaktnej štruktúry historického jadra mesta $ jeho charakteristickou blokovou 
zástavbou so zohľadnením priemernej podlúnosti 3 - 5 nadzemných podlúí a "strešnej krajiny', 
o pohradya priehrady na dominanty historického jadra, 
o charakteristické plochy zelene parkov a námestí. 

Zakáza!': 
o výškové stavby , 
o hmotovo - priestorové riešenie potenciálnej novaj zástavby nad rozmer charakteristickej blokovej zástavby historického 
mesta. 

Regulácia využitia územia v stab1l1zovaných územiach 
Merítkom a limitom pre novú výstavbu v stabilizovanom územi je najmä charakteristický obraz a proporcie konkrétneho 
územia, ktoré je nevyhnutné pri obstarávaní podrobnejších dokumentácií aiebo pri hodnoteni novej výstavby v 
stabilizovanom území akceptovať, chrániť a rOZVijať. Posudzovanie dostavieb, prestavieb, nadstavieb a novostavieb v 
rámci stabiiizovaných územi sa uskutočňuje na základe ukazovaterov intenzity využitia územia vo funkčnej ploche. Z 
celomestského pohradu nie je možné, ani účelné obsiahnuť detail a zložilosť, ktorú predstavuje stavba v stabilizovanom 
územi. Ak nový návrh nerešpektuje charakteristické princípy, ktoré reprezentujú existujúcu zástavbu a vnáša do zástavby 
neprljaterný kontrast resp. neúmerné zaťaženie pozemku, nie je možné takúto stavbu v stabilizovanom území umiestniť. 
Z hľadiska väzby novej zástavby k pôvodnej štruktúre je potrebné: 
• na úz.errif centra mesta 
• vhistorickóm jadre 'mesta - novú zástavbu prisne podriadiť charakteru, spôsobu a dielčím charakteristikám 
existuNcichstavieb v území. Nová zástavba musi rešpektovať blokový charakter, parceláciu, výšku, tvar strechy a ďalšie 
prvky qkolitej zástavby. Ukazovatele intenzity využiť len ako druhotné, s ktorými je možné pracovať na úrovni porovnania s 
intenzitoú dosahovanou na iných pozemkoch daného bloku. Nestanovovať ukazovatele pre celú stabilizovanú funkčnú 
plochu, v rámci ktorej sa nachádzajú historicky typické bloky zástavby, s rozdielnou charakteristikou a tým aj hustotou 
zástavby 

hltp:/Iwww.bratislava.sklvismo/dokumenty2.asO?id org=700000&id-l1031292&01-11 0501 95 
hltp:/Iwww.bratislava.sklvism%snova.aso?id Or9=700000&id osnow=11 0501 98&01-11 0501 98 

Záver: 
Za predpokladu, že budúce funkčné využitie bude v súlade s platným územným plánom hl. mesta SR Bratislavy, resp. 

so zreter6m na súčasné funkčné využitie parcely, k predaju Y, podíelu pozemku nemáme výhrady. 

S pozdr;!Vom 

Co.: TU: OÚR 

-.' /~-----
~-- - - -;t),~? :. 
'. ?le ........................ . 

Ing. arch;..~gr lart: Silvester Černik -. 
vedúci oddy'n,' územného rozvoja 'o.", 

! 



Microsoft
ditec
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: Tue, 15 Oct 2013 13:34:00 +0200

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:  Sa Vložka číslo:  3818/B
Obchodné meno: PENSION SECURITY a.s.   (od: 21.02.2006)
Sídlo: Košická 56

Bratislava 821 08
  (od: 29.01.2009)

IČO: 36 281 301   (od: 21.02.2006)
Deň zápisu: 21.02.2006   (od: 21.02.2006)
Právna forma: Akciová spoločnosť   (od: 21.02.2006)
Predmet činnosti: kúpa tovaru na účely jeho predaja iným

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 21.02.2006)

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému
spotrebiteľovi (maloobchod)

  (od: 21.02.2006)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti   (od: 21.02.2006)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti   (od: 21.02.2006)
prenájom nehnuteľností vrátane doplnkových služieb
spojených s prenájmom

  (od: 21.02.2006)
obstarávateľské služby spojené s prenájmom
nehnuteľností

  (od: 21.02.2006)
prenájom motorových vozidiel, strojov a zariadení   (od: 21.02.2006)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov   (od: 21.02.2006)
reklamná a propagačná činnosť   (od: 21.02.2006)
automatizované spracovanie dát   (od: 21.02.2006)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti   (od: 21.02.2006)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu
nehnuteľností - realitná činnosť

  (od: 21.02.2006)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti   (od: 21.02.2006)
konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb a
výroby v rozsahu voľnej živnosti

  (od: 21.02.2006)
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poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z
vlastných zdrojov

  (od: 21.02.2006)
marketing   (od: 21.02.2006)
vedenie účtovníctva   (od: 21.02.2006)
činnosť účtovných poradcov   (od: 21.02.2006)
správa internetových domén   (od: 21.02.2006)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej
techniky, vrátane systémovej údržby software

  (od: 21.02.2006)
organizovanie školení a seminárov   (od: 21.02.2006)
marketing a prieskum trhu a verejnej mienky   (od: 21.02.2006)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľných živností   (od: 21.02.2006)
administratívne práce   (od: 21.02.2006)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej
dokumentárnej hodnoty

  (od: 21.02.2006)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových
podujatí a výstav

  (od: 21.02.2006)
montáž a správa štrukturovanej kabeláže počítačových
sietí

  (od: 21.02.2006)
správa a archivácia dát nearchívnej povahy v
počítačoch

  (od: 21.02.2006)
predaj hotových programov na základe zmluvy s
autorom

  (od: 21.02.2006)

Štatutárny orgán: predstavenstvo   (od: 21.02.2006)
Boris Jakeš - predseda
Michalská 16/387
Bratislava Staré Mesto 811 01
Vznik funkcie: 21.02.2006

  (od: 21.02.2006)

Ing. Juraj Nestarec - člen
Michalská 14/387
Bratislava Staré Mesto 811 01
Vznik funkcie: 21.02.2006

  (od: 21.02.2006)

JUDr. Peter Herceg - člen
Iľjušinova 12
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 21.02.2006

  (od: 21.02.2006)

Konanie menom
spoločnosti: Predseda predstavenstva koná za a podpisuje za

spoločnosť samostatne. Za spoločnosť konajú ostatní
členovia predstavenstva vždy aspoň dvaja spoločne.
Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k
vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu
spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja
svoj podpis.

  (od: 21.02.2006)

Základné imanie: 33 200 EUR Rozsah splatenia: 33 200 EUR   (od: 29.01.2009)
Akcie: Počet: 100

Druh: kmeňové
Podoba: listinné

  (od: 29.01.2009)
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Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 332 EUR

Akcionár: Dafa, s. r. o.
Štúrova 11
Bratislava 811 02

  (od: 14.12.2011)

Dozorná rada: Roman Jakeš
Agátová 2
Ivánka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 21.02.2006

  (od: 21.02.2006)

Ing. Ivan Janičina
Krátka 99
Miloslavov 900 42
Vznik funkcie: 21.02.2006

  (od: 21.02.2006)

Kamil Kubovich
Tranovského 4/2200
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 19.01.2009

  (od: 29.01.2009)

Ďalšie právne
skutočnosti: Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo

dňa 31.1.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

  (od: 21.02.2006)

Notárska zápisnica č. N 15/2009, Nz 1316/2009,
NCRls 1303/2009 zo dňa 19.01.2009.

  (od: 29.01.2009)

Dátum aktualizácie
údajov:  14.10.2013
Dátum výpisu:  15.10.2013

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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