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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 nájom časti pozemku parc.č. 1000/6 na Žižkovej ulici 

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 snímky  
- 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. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom časti nehnuteľnosti vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
nachádzajúcej sa v Bratislave, k.ú. Staré Mesto na Žižkovej ulici, a to časť pozemku       
parc.č. 1000/6 (na snímke označené ako diel č.1), zapísaného v katastri nehnuteľností na     LV 
č. 1656 ako ostatné plochy o výmere 54 m2 z celkových 1162 m2 do nájmu spoločnosti 
Bratislavské podhradie, s. r. o., sídlo: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02  Bratislava,          
IČO: 35 835 672 za cenu 1,00 EUR/m2/rok. 

 
2. Cena za nájom bude hradená po podpísaní nájomnej zmluvy podľa podmienok uvedených 

v nájomnej zmluve. 
 

3. Doba nájmu: do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, najdlhšie na 2 roky. 
 

B. konštatuje, že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ má v záujme na predmetnej časti pozemku 
realizovať výstavbu prístupového chodníku s oporným múrom a uložiť inžinierske siete k 
polyfunkčnému mestskému centru Zuckermandel, celok Žižkova, Bratislava. To všetko na vlastné 
náklady. Po kolaudácii vybudovaný chodník a oporný múr bezodplatne odovzdá do vlastníctva 
hlavného mesta SR Bratislavy. 



D ô v o d o v á    s p r á v a 
 
 
 

Predmetom nájmu je časť nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúca sa v Bratislave, k.ú. Staré Mesto na Žižkovej 
ulici, a to časť pozemku parc.č. 1000/6, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 1656 ako ostatné 
plochy o výmere 54 m2 z celkových 1162 m2. 

 
Ako dôvod hodný osobitného zreteľa sa uvádza, že žiadateľ má v záujme na predmetnej časti 

pozemku realizovať výstavbu prístupového chodníku s oporným múrom a uložiť inžinierske siete      k 
polyfunkčnému mestskému centru Zuckermandel, celok Žižkova, Bratislava. To všetko na vlastné 
náklady. Po kolaudácii vybudovaný chodník a oporný múr bezodplatne odovzdá do vlastníctva 
hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
Komisia pre nakladanie s majetkom a s financiami odporučila dňa 12.09.2013 nájom predmetnej 

časti pozemku v súlade s ustanovením § 9a od. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov. 
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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 Vložka číslo:  26485/B

Obchodné meno: Bratislavské podhradie, s.r.o.   (od: 25.04.2002)

Sídlo: Dvořákovo nábrežie 10
Bratislava 811 02

  (od: 25.08.2011)

IČO: 35 835 672   (od: 25.04.2002)

Deň zápisu: 25.04.2002   (od: 25.04.2002)

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným   (od: 25.04.2002)

Predmet činnosti: kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému
spotrebiteľovi (maloobchod)

  (od: 25.04.2002)

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

  (od: 25.04.2002)

sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu
nehnuteľností (realitná činnosť)

  (od: 25.04.2002)

sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti   (od: 25.04.2002)
reklamná, propagačná činnosť a inzertná činnosť   (od: 25.04.2002)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných
než základných služieb

  (od: 25.04.2002)

prieskum trhu   (od: 25.04.2002)
poradenstvo v oblasti obchodu   (od: 25.04.2002)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti   (od: 25.04.2002)
usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích
podujatí

  (od: 25.04.2002)

výroba videoprogramov v rozsahu voľnej živnosti   (od: 25.04.2002)
prenájom hnuteľných vecí   (od: 25.04.2002)
obstarávateľské služby spojené s prenájmom
nehnuteľností a majetku

  (od: 25.04.2002)

prenájom spotrebnej elektroniky   (od: 25.04.2002)
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prenájom motorových vozidiel   (od: 25.04.2002)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho
personálu

  (od: 25.04.2002)

Spoločníci: DARRINGTON FINANCE LIMITED
15 Stopher House, Webber Street
London SE 1 ORE
Veľká Británia

  (od: 10.12.2004)

Výška vkladu
každého spoločníka: 

DARRINGTON FINANCE LIMITED
Vklad: 6 639 EUR Splatené: 6 639 EUR

  (od: 29.12.2010)

Štatutárny orgán: konateľ   (od: 25.04.2002)
Ing. Radoslav Christov
Vretenová 10
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 19.11.2007

  (od: 06.12.2007)

Konanie menom
spoločnosti: 

V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje konateľ
samostatne.

  (od: 25.04.2002)

Základné imanie: 6 639 EUR Rozsah splatenia: 6 639 EUR   (od: 22.04.2009)

Ďalšie právne
skutočnosti: 

Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou
listinou vo forme notárskej zápisnice Nz 103/2002 zo
dňa 19.3.2002 a jej dodatkom č. 1 zo dňa 22.4.2002 Nz
163/2002 v zmysle ust. §§ 105-153 Zák. č. 513/91 Zb.
v znení neskorších predpisov spísanými notárkou
JUDr. Agátou Potančokovou.

  (od: 25.04.2002)

Rozhodnutie jedinného spoločníka o prevode
obchodného podielu zo dňa 10.5.2002. Notárska
zápisnica č. Nz 219/2002 zo dňa 31.5.2002.

  (od: 13.06.2002)

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 9. 3. 2004.   (od: 14.04.2004)
Na základe rozhodnutia jediného spoločníka
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia zo
dňa 30.11.2004 a zmluvy o zriadení záložného práva
na obchodný podiel zo dňa 02.12.2004 bolo zriadené
záložné právo na obchodný podiel DARRINGTON
FINANCE LIMITED. Záložné právo vzniká dňom
zápisu do obchodného registra - 10.12.2004.

  (od: 10.12.2004)

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.11.2007.   (od: 06.12.2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.8.2011 -
zmena sídla.

  (od: 25.08.2011)

Dátum aktualizácie
údajov:  21.11.2013

Dátum výpisu:  22.11.2013

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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