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Materiál 
na zasadnutie miestnej rady       dňa 03.12.2013 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva     dňa 10.12.2013 
 
 
 
 

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

ako prípad hodný osobitného zreteľa 
______________________________________________________________ 

 
 
 
 
Predkladateľ:             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 zastupiteľstva: 
 
Mgr. PhDr. Štefan Jaška  
vedúci oddelenia  
majetkového a investičného 

 - v materiáli 

        
Spracovateľ: 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. 
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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:  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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