
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

 

Bratislava,  december 2013 
 

 
  

 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady       dňa   3.12.2013 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva     dňa 10.12.2013 

 
 
 
 

N  Á  V  R  H  
na predaj nebytového priestoru na  Hollého ulici č. 13 

 
     __________________________________________________________ 

 
 
 
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: 
 

Mgr. Michaela Malinová 
vedúca referátu  
oddelenia majetkového 
      

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu  
- informatívna kópia z mapy 
-    výpis z obchodného registra 

      -    žiadosť nájomcu o odkúpenie NP 
      -    súhlas primátora hl. mesta SR 



 
  

  
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 Hollého č. 7, 9, 11, 13, súpisné číslo 2220, k.ú. Staré Mesto,  na parcele č. 
8529, 8530, 8531, 8532, 8533 a pozemok pod stavbou parcela č. 8529, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 436 m2, parcela č. 8530 zastavané plochy a nádvoria o výmere 309 m2, parcela č. 8531 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 313 m2,  parcela č. 8532 zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 313 m2 a priľahlá parcela č. 8533 zastavané plochy a nádvoria o výmere 580 m2, evidované 
v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 6024, 
 

vchod Hollého č. 13, prízemie, priestor č. 1-910, o celkovej výmere 39,08 m2, spoluvlastnícky 
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 62/10000 a 
spoluvlastnícky podiel na pozemkoch o veľkosti 62/10000 

 
do vlastníctva kupujúcemu:    DVP FINANCE GROUP s.r.o. 
                                                so sídlom: Vajnorská č. 98/H 
                                                                  831 04 Bratislava-Nové mesto 
                                                                  IČO: 46 420 762 
 
      
                                                                                                                       za cenu  29.100,00 
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. 
 
   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 Hollého č. 7, 
9, 11, 13  súpisné číslo 2220, k.ú. Staré Mesto, na parcele č. 8529, 8530, 8531, 8532, 8533 a 
pozemok pod stavbou parcela č. 8529, zastavané plochy a nádvoria o výmere 436 m2, parcela č. 
8530 zastavané plochy a nádvoria o výmere 309 m2, parcela č. 8531 zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 313 m2,  parcela č. 8532 zastavané plochy a nádvoria o výmere 313 m2, parcela č. 8533 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 580 m2, evidované v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva 
č. 6024, 
 

vchod Hollého č. 13, prízemie, priestor č. 1-910, o celkovej výmere 39,08 m2, spoluvlastnícky 
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 62/10000 a 
spoluvlastnícky podiel na pozemkoch o veľkosti 62/10000. 

 
   Kupujúci – spoločnosť DVP FINANCE GROUP s.r.o., so sídlom: Vajnorská č. 98/H, 831 02 
Bratislava, je nájomcom predmetného nebytového priestoru. Nájomná zmluva bola uzavretá dňa 
14.2.2013. Nájom vznikol na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej rozhodnutím 
starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 8.10.2012. Nájomca uhrádza nájomné vo 
výške 120,00 Eur/m2/rok  tj. 4.689,60 Eur/rok (1.172,40 Eur/štvrťrok).  
 
   Všeobecná hodnota predávaného nebytového priestoru č. 1-910 vrátane spoluvlastníckeho podielu 
na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 62/10000 je 22.332,02 Eur. Cena 
spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch o veľkosti 62/10000 je  6.708,68 Eur. Spolu cena 
nebytového priestoru č. 1-910 vrátane podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu a na pozemkoch je 29.040,70 Eur (zaokrúhlene 29.100,00 Eur). 
 
Predajná cena za 1 m2 je 744,62 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. 15/2013 zo dňa 9.9.2013, vypracovaným znalcom p. Ing. 
Petrom Jurášom.  
      Komisia pre nakladanie s majetkom a financie odporučila na svojom zasadnutí konanom dňa 
10.10.2013 predaj  nebytového priestoru v súlade s ustanoveniami zákona č. 182/1993 Z.z. o 
vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. 
 
    



 
   
 
 
 

 



DVP FINANCE GROUP s.r.o. 
Vajnorská 98/H, 831 02 Bratislava 
IČO: 46 420 762 
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VEC: Žiadosť o odkúpenie nebytového priestoru 

Mestská časť Bratislava
Staré Mesto 
Vajanského nábrežie 3 
814 21 Bra t i s I a v a 

Bratislava, 02.10.2013 

Týmto si vás dovol'ujeme osloviť s ponukou na odkúpenie 
nehnutel'nosti - nebytového priestoru v súčasnej dobe prenajatého našou 
spoločnosťou. 

Jedná sa o nebytový priestor Č. 1-910 vo výmere 39,08 m3 
nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu v Bratislave, na ulici Hollého, 
súp.č. 2220, orientačné Č. 13, postavenom na pozemku parcela Č. 8529, 
8530, 8531, 8532, 8533 zapísanej na liste vlastníctva č. 6024, okres: 
Bratislava I, obec BA-m.č. Staré Mesto, katastrálne územie Staré Mesto, 
vedenom Správou katastra pre hlavné mestó SR Bratislavu. 

Prosíme o posúdenie našej ponuky a vyjadrenie sa k nej. 

Ostávame s pozdravom L-.-
Ing. Marián Lalík 

konatel' 

~~ 
Ing. Alexandra Krtsňanská 

konatel' 



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. 3 
814 21 Bratislava 

Naša značka ".1 
MAGS-SNM- 5UIJ?1ô-

Bratislava 
18.októbra 2013 

-%ff'ff-

na základe Vašej žiadosti zo dňa 18. októbra 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'v zmysle článku 80 ods. 5 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 

súhlasím 

s prevodom nebytového priestoru Č. 1-910, prízemie, o výmere 39,08 m2
, v bytovom dome na 

ulici Hollého č. 7,9,11 a 13, súpisné číslo 2220, vo vchode Hollého č. 13 v Bratislave, 
postavený na pozemkoch: 

parcela č. 8529 o výmere 436 m2
, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

parcela Č. 8530 o výmere 309 m2
, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

parcela Č. 8531 o výmere 313 m2
, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

parcela Č. 8532 o výmere 313 m2
, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

parcela Č. 8533 o výmere 580 m2
, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

zapísané na LV Č. 6024, nachádzajúci sa v katastrálnom území Staré Mesto spolu so 
spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
a spoluvlastníckym podielom na pozemkoch vo veľkosti podielu 62/10000 za cenu minimálne 
29 100,00 EUR. Uvedenú nehnuteľnosť ohodnotil znalec z odboru stavebníctvo, odhad 
nehnuteľností Ing. Peter Juráš v znaleckom posudku Č. 15/2013 zo dňa 9.9.2013 do vlastníctva 
nájomcovi DVP FINANCE GROUP s.r.o., IČO: 46420762, so sídlom Vajnorská ul. Č. 98/H 
Bratislava. Súhlas je udelený s podmienkami; 

- prevod bude uskutočnený v súlade so všetkými ustanoveníami 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 
nariadenía hlavného mesta SR Bratislavy Č. 6/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových 
priestorov v znení ďalších úprav, 
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v kúpnej zmluve bude dohodnutý termín zaplatenía kúpnej ceny patriacej hlavnému 
mestu SR Bratislave v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy ( ako aj prípadné 
sankcie) najneskôr do 30 dní odo dňa podpísanía zmluvy o prevode vlastníctva nebytových 
priestorov kupujúcim. 

Tento súhlas platí do 30.04.2014. 

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

S pozdravom 



Výpis z obchodného registra SR stránka 1 z 2 --
MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

OBCHODNÝ REGISTER 
NA INTERNETE 

Slovensky_l_English 

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I 

MlctostJIt, 

!IJ:PIT~~ •• I .... ~. 

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použitel'ný pre právne úkony! 

Oddiel: Sro Vložka číslo: 76861/8 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 

Deň zápisu: 

Prävna forma: 

Predmet činnosti: 

Spoločníci: 

DVP FINANCE GROUP s, r. o. 

Vajnorskä 98/H 
Bratislava-Nové mesto 831 04 

46420762 

03.11,2011 

Spoločnosť s ručením obmedzeným 

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti 
(veľkoobchod) 

(od: 03.11.2011) 

(od: 22.03,2013) 

(od: 03.11,2011) 

(od: 03,11.2011) 

(od: 03.11.2011) 

(od: 03.11,2011) 

sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od: 03.11.2011) 

uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od: 03.11.2011) 

reklamné a marketingové služby (od: 03.11,2011) 

činnosť podnikateľských, ekonomických a organizačných (od: 03.11.2011) 
poradcov 

správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných (od: 03.11.2011) 
živností 

dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od: 03.11.2011) 

inžinierska činnost' (od: 03.11.2011) 

prenájom motorových vozidiel a hnuteľnýh veci (od: 03.11.2011) 

cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 (od: 03.11.2011) 
miest na sedenie 

sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (od: 03.11.2011) 
(realitná činnost') 

poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov (od: 03.11.2011) 
získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky 
majetkových hodnôt 

sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z (od: 03.11.2011) 
peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez 
verejnej ponuky majetkových hodnôt 

Ing. Marian Lalik 
Šulekova 1171/11 
Bratislava-Staré mesto 811 06 

Ing. Alexandra Krasňanská 
Vajnorskä 98/H 
Bratislava-Nové mesto 831 04 

(od: 22.03,2013) 

(od: 22.03.2013) 

Výška vkladu každého Ing. Marian Lafik 
spoločníka: Vklad: 2500 EUR Splatené: 2 500 EUR 

(od: 22.03.2013) 

Ing. Alexandra Krasňanská 
Vklad: 2500 EUR Splatené: 2 500 EUR 

(od: 22.03.2013) 

$tatulärny orgän: konatelia (od: 14.06.2012) 

http://www.orsr.sklvypis.asp?ID=219822&SID=2&P=0 4. 10.2013 



lpis z obchodného registra SR 

·1/ 
j Ing. Marian Lalik 

(od: 22.03.2013) 
J 

// 
/í /; 

Konanie menom 
spoločnosti: 

Základné imanie: 

Ďalšie právne 
skutočnosti: 

Šulekova 1171/11 
Bratislava·Staré mesto 811 06 
Vznik funkcie: 15.02.2013 

Ing. Alexandra Krasňanská 
Vajnorská 98/H 
Bratislava-Nové mesto 831 04 
Vznik funkcie: 15.02.2013 

V mene spoločnosti sú konatelia oprávnenf konať len spoločne 
tak, že v prípade pisomných právnych úkonov k napísanému 
alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoji každý z 
nich svoj podpis. 

5000 EUR Rozsah splatenia: 5000 EUR 

Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo 
dňa 26.10.2011 podľa ust. § 57, §§ 105·153 Obchodného zákonnika 
Č. 51311991 Zb. v zneni neskorších predpisov. 

Rozhodnutie jediného spoločnika zo dňa 05.06.2012. 

(od: 22.03.2013) 

(od: 22.03.2013) 

(od: 03.11.2011) 

(od: 03.11.2011) 

(od: 14.06.2012) 

Dátum aktualizácie 
údajov: 02.10.2013 

04.10.2013 Dátum výpisu: 

o obchodnom registri SR I Návod na používanie ORI I Naša adresa [gi 
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.sklvypis.asp?ID=219822&SID=2&P=0 
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