
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  zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
č.729/1998 bod 3., v znení uznesenia č. 43/1999, ktorým bol schválený predaj domovej 
nehnuteľnosti súp. č. 100276, postavenej na pozemku parc. č. 8509 a pozemku - záhrady,  
parc. č. 8510  na ulici  Špitálska č. 31  

 
 
 

 
Predkladateľ:                                                     Návrh uznesenia miestnej rady 
 
                                                                             Miestna rada mestskej časti 
PhDr. Tatiana Rosová                                          Bratislava- Staré Mesto  
starostka  mestskej časti                                       o d p o r ú č a 
                                                        Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
                                                                             Bratislava-Staré Mesto 
                                                                             prerokovať predložený návrh 
  
Zodpovedný:                                                       Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
                                                                                        
Mgr. Sven Šovčík                                          
prednosta  - v materiáli                                                              
                                                                                                                                                            
 
Spracovateľ:                                                        Materiál obsahuje: 
Mgr. Mária Pomšár Vidová                                  - návrh uznesenia    
oddelenie právne a - dôvodová správa 
správnych činností                               - výpis z OR SR                       
                                          - uznesenie č. 729/1998, bod 3    
 - uznesenie č. 43/1999 
 - 2 x LV č. 10 
  
                        
 

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. z  r  u  š  u  j  e  

 
uznesenie  č. 729/1998 bod 3., v znení uznesenia 43/1999,  ktorým  bol schválený  predaj 
pozemku s domom vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, súp. č. 100276, nachádzajúceho sa v k.ú. Staré Mesto 
na Špitálskej ulici č. 31 v Bratislave, zapísaného v katastri nehnuteľností na liste 
vlastníctva č.10 pod parc. č. 8509 ako zastavaná plocha o výmere 630 m2    a parc. č. 8510 
ako záhrada o výmere 169 m2 do vlastníctva spoločnosti PATRONKA PLUS s.r.o., 
so sídlom na Panenskej ulici č. 26, 811 03 Bratislava, IČO : 35 745 606 za cenu 
5 000 000,- Sk s tým, že  kupujúci poskytne primeranú bytovú náhradu terajším 
nájomcom bytov v dome najneskôr do jedného roka odo dňa schválenia uznesenia. 

 
 

 
 
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 

 
 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na svojom zasadnutí dňa 
17. novembra 1998 schválilo uznesenie č. 729/1998 v znení uznesenia č. 43/1999 zo dňa 
18.10.1999 (ďalej len „uznesenie“), ktorého predmetom bolo  schválenie predaja pozemku 
s domom vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto, súp. č. 100276, nachádzajúceho sa v k.ú. Bratislava-Staré Mesto 
na Špitálskej ulici č. 31 v Bratislave, zapísaného v katastri nehnuteľností na liste 
vlastníctva č.10 pod parc. č. 8509 ako zastavaná plocha o výmere 630 m2    a parc. č. 8510 
ako záhrada o výmere 169m2 do vlastníctva spoločnosti PATRONKA PLUS s.r.o., 
so sídlom na Panenskej ulici č. 26, 811 03 Bratislava, IČO : 35 745 606, za cenu 
5 000 000,- Sk s tým, že  kupujúci poskytne primeranú bytovú náhradu vtedajším 
nájomcom bytov v dome najneskôr do jedného roka odo dňa schválenia uznesenia.  

Následne na to dňa 18.11.1999 bola uzavretá Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej 
zmluvy medzi budúcim predávajúcim - vtedajším primátorom hlavného mesta 
JUDr. Moravčíkom, starostom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  Ing. Andrejom 
Ďurkovským a budúcim kupujúcim -  konateľom spoločnosti PATRONKA PLUS s.r.o. 
Ing. Igorom Ballom. 

Konateľ spoločnosti bol od roku 2003 niekoľkokrát písomne vyzývaný k splneniu 
uznesenia a Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, naposledy  dňa 29.4.2011, kedy mal 
prejaviť svoj záujem o predmetné nehnuteľnosti v stanovenej lehote 30 dní. Do dnešného 
dňa sa konateľ spoločnosti ku výzvam mestskej časti Bratislava - Staré Mesto nevyjadril, 
čo považuje mestská časť za odmietavé stanovisko konateľa spoločnosti PATRONKA 
PLUS s.r.o.  

Nakoľko budúci kupujúci nesplnil podmienky stanovené uznesením, neposkytol 
nájomcom v predmetnom dome bytovú náhradu tak, ako bolo stanovené uznesením, 
vlastník predmetných nehnuteľností hlavné mesto SR Bratislava nepristúpil k uzavretiu 
kúpnej zmluvy. 
 Vzhľadom k daným skutočnostiam predkladateľ navrhuje zrušiť uznesenie tak, ako je 
uvedené v tomto návrhu uznesenia. 
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MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

OBCHODNÝ REGISTER 
NA INTERNETE 

Slovensky_ l_English 

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I 
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použitel'ný pre právne úkony! 

Oddiel: Sro Vložka čislo: 18736/B 

Obchodné meno: 

Sidlo: 

IČO: 

Deň zápisu: 

Právna forma: 

Predmet činnosti: 

Spoločnici: 

V~ška vkladu každého 
spoločnika: 

Štatutárny orgán: 

Konanie menom 
spoločnosti: 

Základné imanie: 

Ďalšie právne skutočnosti: 

PATRONKA PLUS, s.r.o. 

Železničiarska 13 
Bratislava 811 05 

35762837 

24.03.1999 

Spoločnosť s ručenim obmedzeným 

kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi Imaloobchodl 
v rozsahu voľnej živnosti 

kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom 
živnosti Ivel'koobchodl v rozsahu voľnej živnosti 

sprostredkovatel'ská činnosť 

sprostredkovanie kúpy. predaja a prenájmu nehnuteľností 

Igor Ballo 
Brnianska 53 
Bratislava 811 04 

Igor Ballo 
Vklad: 6 638,783775 EUR ( peňažn~ vklad) Splatené: 6638,783775 EUR 

konateľ 

Ing. Igor Ballo 
Brnenská 53 
Bratislava 
Vznik funkcie: 24.03.1999 

V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje konateľ samostatne. 

6638,783775 EUR Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR 

Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.3.1999 v zmysle 
§§ 57, 105 a nasl. Zák. Č. 513/91 Zb. v zneni Zák. č. 11/1998 Z.z. 

Na valnom zhromaždeni konanom dňa 15.4.1999 bol prijatý Dodatok č.1 k 
spoločenskej zmluve. 

(od: 24.03.1999) 

(od: 29.06.1999) 

(od: 24.03.1999) 

(od: 24.03.1999) 

(od: 24.03.1999) 

(od: 24.03.1999) 

(od: 24.03.1999) 

(od: 24.03.1999) 

(od: 24.03.1999) 

(od: 29.06.1999) 

(od: 03.02.2009) 

(od: 24.03.1999) 

(od: 23.02.2004) 

(od: 24.03.1999) 

(od: 03.02.2009) 

(od: 24.03.1999) 

(od: 29.06.1999) 

Dátum aktualizácie údajov: 23.08.2011 

Dátum ~pisu: 24.08.2011 

o obchodnom registri SR I Návod na používanie ORII Naša adresa I);] 
Vyhľadávanie podľa: obchodného mena I identifikačného čísla 

sídla I spisovej značky I priezviska a mena osoby 

Stránkové hodiny na registrových súdoch 
Fonnuláre na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra 

http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=23914&SID=2&P=0 24.8.2011 



Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

VÝPIS 

uznesenia zo 40. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto v 2. volebnom období, konaného 17. novembra 1998 

9/D Návrh na predaj nehnuteľností - domy s pozemkami 

Uznesenie č. 729 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

3: eredaj pozemku s domom súp. Č. 100276 , nachádzajúceho sa v k.ú. Staré Mesto na 
Spitálskej ul. č. 31 v Bratislave, zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva 
č.10 pod parc. Č. 8509 ako zastavaná plocha o výmere 630 m2 a parc. Č. 8510 ako záhrada 
o výmere 169 m2 do vlastníctva spoločnosti PATRONKA S.r.o., so sídlom na Panenskej 
ul. Č. 26, 811 03 Bratislava, IČO: 35 745 606, za cenu 5 000 000,- Sk, s tým, že kupujúci 
poskytne primeranú bytovú náhradu terajším nájomcom bytov v dome najneskôr do 
jedného roka odo dňa schválenia uznesenia, 

Bratislava 18.10. 1999 

MIESTNY ÚRAD 
mestskej časti 

Bratislava - Staré Meste 

Z .; t'· Vajanského nábr .3 
·a spruvnos . . 81421 BRATISLA 

JUDr. Eva Kostolányio ' l . VA 

"dú~ ".g.,i,,'oého od 1'''''' 
I 

Ing. Andrej Ďurkovský, v.r. 
starosta mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 



Miestny úrad mestskej časti Bratislav-Staré Mesto 

VÝPIS 

uznesenia z 3. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto v 3. volebnom období, konaného 30. marca 1999 

14/D Návrh na zmenu uznesenia č. 729 

Uznesenie č. 43/1999 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

zmenu uznesenia Č. 729 ods. 3 o predaji pozemku s domom súp. č. 100276, 
nachádzajúci 
sa na Špitálskej ul.č. 31, parc.č. 8509 - zastavaná plocha o výmere 630 m2 a parc.č. 

8510 
- záhrada o výmere 169 m2 tak, že slová "PATRÓNKA s.r.o." sa nahrádzajú slovami 
"PATRONKA PLUS, s.r.o." a slová "IČO: 35 745 606" sa nahrádzajú slovami "IČO: 
35 762 837". 

Bratislava 18.10.1999 

M ESTNY ÚRAD 
mes.tskeJ časil 

Za správnosť: Br t1$lava·Staré Mesto 
!3Janského näbt. 3 

JUDr. Eva Kostolányi 21 BRATISLAVA 

vedúca organizačného o (jelenia 

Ing. Andrej Ďurkovský, V.r. 

starosta mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 



GKÚ Bratislava 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTí 
Okres: Bratislava I Vytvorené cez katastrálny partáJ 

Obec: BA-m.č. STARÉ MESTO 
Katastrálne územie: Staré Mesto 

Dátum vyhotovenia 23.08.2011 
Čas vyhotovenia: 13:01 :25 

ČiASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNíCTVA č. 10 
čAsf A: MAJETKOVA PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo 
8510 

Výmera v m2 Druh pozemku 
168 Záhrady 

Spôsob využ. p. Umiesf. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

4 1 
Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

4 - Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, 
okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny 

Umiestnenie pozemku: 

1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 
Ostatné parcely nevyžiadané 

Parcelné číslo 

1610 

Legenda: 
Umiestnenie pozemku: 

PARCELY registra "E" evidované na mape určeného operátu 

Výmera v m2 Druh pozemku 

44 Zastavané plochy a nádvoria 

Pôvodné k.ú. Počet č. UO Umiest 
pozemku 

O 1 

1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 

čAsf B: VLASTNTei A INÉ OPRAvNENÉ OSOBY 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel 
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

Účastník právneho vzťahu: Vlastnik 
1 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 

Bratislava, PSČ 814 99, SR 
1/1 

IČO: 

Poznámka 

Poznámka 

Poznámka 

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

Informatívny výpis 

Začatie súdneho konania pod sp. zn. 22C 30/03 o určenie povinnosti uzatvoriť zmluvu o 
prevode nehnuteľnosti na pozemky parc.č. 2491/1, 2492/4 podľa P2-1076/2009 
Zákaz nakladať s nehnuteľnosťou pozemkom parc.č. 246/2 podľa rozhodnutia 
KrajSkého súdu v Bratislave č.k. 14Co/138/2009-237 zo dňa 3.6.2009, právoplatné dňa 
29.5.2009, Pl-588/09 
Začatie súdneho konania pod sp. zn. 4C 63/2010 o určenie vlastníctva pozemkov parc.č. 
2709/5,6,7, podľa P2-523/10 
Zápis 111/2001 zo dňa 27.3.2001 
Zámenná zmluva V-698/05 zo dňa 22.3.2005. 
Žiadosť MAG/2003/41387/51451-1 zo dňa 7.10.2003, Pk.vl. 3381, Protokol 51/92 zo dňa 
21.12.1992. 
Osvedčenie SU-2004, 03/358533·Kb zo dňa 5.3.2004, Sprč-47635/18820/2004-Md zo dňa 
19.5.2004. 
Žiadosť o zápis zo dňa 11.9.2005, oznámenie č.j.: Sprč-99519/26486/2005.Be zo dňa 
26.9.2005. 
Žiadosť o zápis, Protokol č. 118801490400 o zvereni majetku HI.mesta SR do správy zo 
dňa 15.4.2004. 
Osvedčenie o vydržani N 199/2007, Nz 38624/2007, NCRls 38346/2007 z 25.10.2007 
Kúpna zmluva V-28563/07 zo dňa 19.12.2007 
Osvedčenie o vydržani N 116/2008,NZ 24962/2008,NCRls 24773/2008 zo dňa 12.06.2008,Z-
6433/08 
Protokol 37 o zvereni obecného majetku zo dňa 7.10.1991, Oznámenie o pridelenom 
súpisnom a orientačnom čisle Č.j.:Sprč-40967/38508/2008-Be zo dňa 29.9.2008, Z-11177/08. 
Žiadosť č.:7693maj/2009 zo dňa 24.2.2009, Z-2489/09 
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GKÚ Bratislava 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTí 
Okres: Bratislava I Vytvorené cez katastrálny portál 

Obec: BA-m.č. STARÉ MESTO 
Katastrálne územie: Staré Mesto 

Dátum vyhotovenia 23.08.2011 
Čas vyhotovenia: 12:56:48 

ČiASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNíCTVA č. 10 
CAst A: MAJETKOV A PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo 
8509 

Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

Legenda: . 

630 Zastavané plochy a 
nádvoria 

15 1 

Spôsob využívania pozemku: 

15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom 
Umiestnenie pozemku: 

1 - Pozemokje umiestnený v zastavanom území obce 
Ostatné parcely nevyžiadané 

Parcelné číslo 

1610 

Legenda: 
Umiestnenie pozemku: 

PARCELY registra "E" evidované na mape určeného operátu 

Výmera v m2 Druh pozemku 

44 Zastavané plochy a nádvoria 

Pôvodné k.ú. Počet č. UO Umiest 
pozemku 

O 1 

1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom územ; obce 

Stavby 
Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby Druh ch.n. Umiest. stavby 

1 2194 8509 
Legenda: 
Druh stavby: 

9 - Bytový dom 
Kód umiestnenia stavby: 

9 DOM 

1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu 

Ostatné stavby nevyžiadané 

CASt B: VLASTNteI A INÉ opRA VNENÉ OSOBY 
Por. číslo Príezvisko, meno (názov), rodné priezvísko, dátum narodenia, rodné čislo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel 

miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastnika 

Účastník právneho vzťahu: Vlastnik 

1 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 
Bratislava. PSČ 814 99. SR 

1/1 

IČO: 

Poznámka 

Poznámka 

Poznámka 

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

Informativny výpis 

Začatie súdneho konania pod sp. zn. 22C 30103 o určenie povinnosti uzatvorif zmluvu o 
prevode nehnuteľnosti na pozemky parc.č. 2491/1, 2492/4 podľa P2·1076/2009 
Zákaz nakladaf s nehnuteľnosfou pozemkom parc.č. 246/2 podľa rozhodnutia 
Krajského súdu v Bratislave č.k. 14Co/13812009-237 zo dňa 3.6.2009, právoplatné dňa 
29.5.2009, Pl-588109 
Začatie súdneho konania pod sp. zn. 4C 63/2010 o určenie vlastníctva pozemkov parc.č. 
2709/5,6,7, podľa P2-523/10 
Zápis 111/2001 zo dňa 27.3.2001 
Zámenná zmluva V-698/05 zo dňa 22.3.2005. 
Žiadosť MAG/2003/41387/51451·1 zo dňa 7.10.2003, Pk.vl. 3381, Protokol 51/92 zo dňa 
21.12.1992. 
Osvedčenie SU-2004, 031358533·Kb zo dňa 5.3.2004, Sprč-47635118820/2004·Md zo dňa 
19.5.2004. 
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