
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 
 

                                                               
 
 
Materiál  
na zasadnutie miestnej rady                                                                dňa   06. septembra 2011 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva                                           dňa   13. septembra 2011 
 
 
 
 

N  Á  V R  H 
na  predaj bytov v bytovom dome na Obchodnej ulici č. 25  

 
 

Predkladateľ:                                                     Návrh uznesenia miestnej rady 
 
                                                                             Miestna rada mestskej časti 
PhDr. Tatiana Rosová                                          Bratislava- Staré Mesto  
starostka                                                              o d p o r ú č a 
mestskej časti                                                       Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
                                                                             Bratislava-Staré Mesto 
                                                                             prerokovať predložený návrh 
  
Zodpovedný:                                                       Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
                                                                                        
Mgr. Sven Šovčík                                          
prednosta  - v materiáli                                                                                                                
 
Spracovateľ:                                                        Materiál obsahuje: 
                                                                             - návrh uznesenia 
Mgr. Michaela Bauer - dôvodovú správu 
oddelenie právne a  - uznesenie č. 47/2011  
správnych činností  - výpis z OR SR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bratislava, september 2011  
 
 



 
N  á  v  r  h    u  z  n  e  s  e  n  i  a 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 
A. s c h v a ľ u  j e  
 
prevod bytov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti           
Bratislava – Staré Mesto, podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov,  
 
v bytovom dome na Obchodnej ulici č. 25 v Bratislave, súpisné č. 553, postavený na pozemku 
parcela č. 8385, o výmere 583 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 6932, nachádzajúci sa v katastrálnom území Staré Mesto,   
 
byt č. 1, o výmere 64,28 m², prízemie, a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, 
spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 1150/10000 a spoluvlastnícky podiel na pozemku 
vo veľkosti 1150/10000,  
 
byt č. 4, o výmere 20,82 m², prízemie, a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, 
spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 386/10000 a spoluvlastnícky podiel na pozemku 
vo veľkosti 386/10000,  
 
byt č. 7, o výmere 43,59 m², 1. poschodie, a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach 
domu, spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 783/10000 a spoluvlastnícky podiel na 
pozemku vo veľkosti 783/10000,  
 
byt č. 8, o výmere 17,69 m², 1. poschodie, a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach 
domu, spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 335/10000 a spoluvlastnícky podiel na 
pozemku vo veľkosti 335/10000,  
 
byt č. 11, o výmere 51,13 m², 1. poschodie, a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach 
domu, spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 890/10000 a spoluvlastnícky podiel na 
pozemku vo veľkosti 890/10000,  
 
byt č. 12, o výmere 23,83 m², 1. poschodie, a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach 
domu, spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 464/10000 a spoluvlastnícky podiel na 
pozemku vo veľkosti 464/10000,  
 
do vlastníctva kupujúcemu obchodnej spoločnosti ERLAN spol. s.r.o., so sídlom J. Alexyho 
3, 841 01 Bratislava, IČO: 35 809949, za kúpnu cenu spolu vo výške 172.000,00 EUR.   
 
Kúpna cena bude zaplatená jednorázovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.  
 
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia.  
 
B. s p l n o m o c ň u j e 

 
starostku mestskej časti Bratislava -Staré Mesto vykonať nevyhnutné opravy chýb 
vzniknutých pri prepisovaní a výpočtoch. 

 



D  ô  v  o  d  o  v  á    s  p  r  á  v a 
 

 Prevod vlastníctva bytových priestorov sa realizuje v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. 
o vlastníctve bytových a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/1995 v znení neskorších zmien. 
Prevod vlastníctva je taktiež v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona  č. 139/1991 Zb. o majetku 
obcí a v súlade s čl. 2 bod B ods. 3 Pravidiel nakladania s nehnuteľným majetkom mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto a s nehnuteľným majetkom zvereným do správy mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto.  
 
 Predmetom prevodu je 6 bytov nachádzajúcich sa v bytovom dome na Obchodnej ulici    
č. 25 v Bratislave, stavba súp. č. 553, postavená na pozemku parcela č. 8385 o výmere               
583 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúce sa v katastrálnom území 
Staré Mesto, vedenom v katastri nehnuteľností na LV č. 6932 a to:  
 
byt č. 1, o výmere 64,28 m², prízemie, a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, 
spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 1150/10000 a spoluvlastnícky podiel na pozemku 
vo veľkosti 1150/10000,  
 
byt č. 4, o výmere 20,82 m², prízemie, a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, 
spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 386/10000 a spoluvlastnícky podiel na pozemku 
vo veľkosti 386/10000,  
 
byt č. 7, o výmere 43,59 m², 1. poschodie, a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach 
domu, spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 783/10000 a spoluvlastnícky podiel na 
pozemku vo veľkosti 783/10000,  
 
byt č. 8, o výmere 17,69 m², 1. poschodie, a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach 
domu, spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 335/10000 a spoluvlastnícky podiel na 
pozemku vo veľkosti 335/10000,  
 
byt č. 11, o výmere 51,13 m², 1. poschodie, a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach 
domu, spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 890/10000 a spoluvlastnícky podiel na 
pozemku vo veľkosti 890/10000,  
 
byt č. 12, o výmere 23,83 m², 1. poschodie, a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach 
domu, spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 464/10000 a spoluvlastnícky podiel na 
pozemku vo veľkosti 464/10000 
 
kupujúcemu obchodnej spoločnosti ERLAN spol. s.r.o., so sídlom J. Alexyho 3, 841 01 
Bratislava, IČO: 35 809949, za kúpnu cenu vyššie uvedených bytových priestorov v sume 
172.000,00 EUR.   
 

Predmetné byty sú voľné, nie sú užívania schopné pre havarijný stav časti bytového 
domu, v ktorej sa predmetné byty nachádzajú.  
 

Uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto                        
č. 47/2011 v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí, Miestne 
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto schválilo podmienky obchodnej 
verejnej súťaže k realizácii prevodu vlastníckeho práva k bytom nachádzajúcich sa v bytovom 
dome na Obchodnej ulici č. 25. Rozhodnutím starostky mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto zo dňa 27. júna 2011 bola vyhlásená verejná obchodná súťaž formou výberu víťaza 



elektronickou aukciou na predaj bytov v bytovom dome na Obchodnej ulici č. 25 v Bratislave, 
za minimálnu kúpnu cenu predmetných bytových priestorov spolu v sume 72.709,61 EUR. 
Jediným kritériom pre vyhodnotenie súťažných podkladov bola ponúkaná kúpna cena – váha 
kritéria 100%. Súťažná komisia dňa 28.07.2011 vyhodnotila doručené súťažné návrhy. 
Následne sa dňa 05.08.2011 konala elektronická aukcia na predaj predmetných bytov.  

 
Víťazom elektronickej aukcie sa stala obchodná spoločnosť ERLAN spol. s.r.o., so 

sídlom J. Alexyho 3, 841 01 Bratislava, IČO: 35 809949, za vysúťaženú kúpnu cenu 
predmetných bytových priestorov v celkovej sume 172.000,00 EUR.  

 
Platnosť uznesenia bola obmedzená v zmysle čl. I. ods. 3 Pravidiel nakladania 

s nehnuteľným majetkom.  



~ , v v , 

~ MESTSKA CAST BRATISLAVA-STARE MESTO 

VÝPIS 

z uznesení zo 4. zasadnutia Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava 
- Staré Mesto v 6. volebnom období, konaného 14. júna 2011 

9. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže k prevodu vlastníctva bytov na 
ulici Obchodná 25 

Uznesenie č. 47/2011 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 

schvaľuje 

v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov podmienky obchodnej verejnej sút'aže k realizácii prevodu vlastníckeho 
práva k bytom nachádzajúcich sa v bytovom dome na ulici Obchodná č. 25 v Bratislave, súpisné 
číslo 553, pozemok parc. č. 8385, k.ú. Staré Mesto, okres Bratislava I, vrátane spoluvlastníckych 
podielov na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu a príslušenstve domu a 
spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. 8385 v k. ú. Staré Mesto formou elektronickej 
aukcie. 
Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť uznesenia. 

~" 
/' "'~ ~<l'~~ 

(f ~~=J~' '\ <l'<7~. 
< _._._____' 0'1/ tz; ___ ./ 

Bratislava, 21.06.2011 

I.
,.~ . , '~:. ~ ; 

'- ,I;' ./ 

Overil: Mgr. Sven Šovčík ,,, t, -----" 
prednosta miestneho úradu 

Spracoval: Ing. S~~d~ 

Podateľňa úradu Telefón 
Vajanského nábr. 3 02/59 246 111 
81421 Bratislava 

Bankové spojenie 
1526-012/0200 

PhDr. Tatiana ROSOV Á, v.r. 
starostka mestskej časti 

Bratislava -Staré Mesto 

IČO 
OO 603147 

Internet 
www.staremesto.sk 
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Výpis Z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I 
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použitel'ný pre právne úkony! 

Oddiel: Sro 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 

Deň zápisu: 

Právna forma: 

Predmet činnosti: 

Spoločníci: 

Výška vkladu každého 
spoločníka: 

Štatutárny orgán: 

Konanie menom 
spoločnosti: 

Základné imanie: 

ERLAN spol. s r.o. 

J. Alexyho 3 
Bratislava 841 01 

35809949 

18.04.2001 

Spoločnosť s ručenim Obmedzeným 

kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti 

Vložka číslo: 23876/B 

(od: 18.04.2001) 

(od: 01.12.2005) 

(od: 18.04.2001) 

(od: 18.04.2001) 

(od: 18.04.2001) 

(od: 18.04.2001) 

kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom (od: 18.04.2001) 
živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti 

prieskum trhu (od: 18.04.2001) 

sprostredkovatel'ská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od: 18.04.2001) 

sprostredkovanie kúpy. predaja a prenájmu nehnuteľností (od: 18.04.2001) 

poradenská činnosťv obchode v rozsahu voľnej živnosti (od: 18.04.2001) 

prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných (od: 18.04.2001) 
služieb ~ obstarávateľské služby spojené s prenájmom 

obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľnosti (od: 18.04.2001) 

nákup a predaj počítačov, strojov a zariadení na spracovanie dát (od: 18.04.2001) 

kompletizácia počítačových sietí a hardwaru s výnimkou zásau do (od: 18.04.2001) 
vyhradených technologických zariadení 

poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej (od: 18.04.2001) 
údržby softwaru 

poskytovanie softwaru - predaj hotových programov základe (od: 18.04.2001) 
zmluvy s autorom 

montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky (od: 18.04.2001) 

montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení (od: 18.04.2001) 

Pavol Pytel 
Bazovského 11 
Bratíslava 841 01 

Pavol Pytel 
Vklad: 6 639 EUR ( peňažný vklad) Splatené: 6 639 EUR 

konateľ 

Pavol Pvtel 
Bazovského 11 
Bratislava 841 01 

(od: 12.03.2009) 

(od: 12.03.2009) 

(od: 18.04.2001) 

(od: 12.03.2009) 

V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne. (od: 18.04.2001) 

http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=31689&SID=2&P=0 31. 8. 2011 



Výpis z obchodného registra SR 

Ďalšie právne 
skutočnosti: 

6 639 EUR Rozsah splatenia: 6 639 EUR (od: 12.03.2009) 

Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo (od: 18.04.2001) 
forme notárskej zápisnice N 192/01, Nz 192/01 napisanej d~a 
28.3.2001 notárom JUDr. Polakovičovou v zmysle ust. §§ 57 ods. 
3,105 -153 Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorš[ch predpisov. 

Rozhodnutie jediného spoločníka zo d~a 22.11.2005 - zmena sidla (od: 01.12.2005) 
spoločnosti. 

Dátum aktualizácie 
údajov: 26.08.2011 

31.08.2011 Dátum výpisu: 

o obchodnom registri SR I Návod na používanie OR! I Naša adresa [2;l 
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 
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