
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

 
 

Bratislava, marec 2014 
 

 
 
 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady      dňa 04.03.2014 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva    dňa 11.03.2014 
 
 
 
 

N  Á V  R  H  
na nájom časti pozemku parc. č. 21846/4 na ulici Malý trh 

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  
- snímku z 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. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom nehnuteľnosti vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej 
sa v Bratislave na ulici Malý trh, a to časť pozemku parc.č. 21846/4, k.ú. Staré Mesto, 
zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 8225 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere           
9 m2 z celkovej výmery 474 m2, do nájmu spoločnosti  Twin City a.s., sídlo: Karadžičova 12, 
821 08  Bratislava, IČO: 35 872 217, za cenu  1,- EUR/m2/rok.  

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

v nájomnej zmluve. 
 

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

 
B. konštatuje, že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ vybuduje na predmetnom pozemku 

inžinierske siete na vlastné náklady. Inžinierske siete sú súčasťou  výstavby „Polyfunkčná stavba 
TWIN City, Karadžičova, Továrenská, Chalupkova, Košická – Bratislava“, účelom ktorej je úprava 
a rekonštrukcia komunikácií vrátane rekonštrukcie a prekládky inžinierskych sietí. 



D ô v o d o v á    s p r á v a 
 
 
 

Predmetom nájmu je nehnuteľnosť vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúca sa v Bratislave na ulici Malý trh, a to časť pozemku  
parc.č. 21846/4 (ďalej len „pozemok“), k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 
8225 ako zastavané plochy a nádvoria, o výmere 9 m2 z celkovej výmery 474 m2. 

 
Ako dôvod hodný osobitného zreteľa sa uvádza, že žiadateľ vybuduje na predmetnom pozemku 

inžinierske siete na vlastné náklady. Inžinierske siete sú súčasťou  výstavby „Polyfunkčná stavba 
TWIN City, Karadžičova, Továrenská, Chalupkova, Košická – Bratislava“, účelom ktorej je úprava a 
rekonštrukcia komunikácií vrátane rekonštrukcie a prekládky inžinierskych sietí. 

 
Komisia pre nakladanie s majetkom a s financiami odporučila dňa 20.02.2014 schváliť nájom 

predmetného pozemku v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov. 





 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

r.rITfr.r 
~ Interný list 

Pre: Ferko Andrej, Ing., oddelenie majetkové a investičné, referát majetkový 

Od: Černík Silvester, Ing. arch., Mgr., oddelenie územného rozvoja, odd územného rozvoja 

Číslo 
100/7463/2014/0ÚRlCer 

Vybavuje 
Černík Silvester, Ing. arch., Mgr. 

Bratislava 
13.02.2014 

Vec: Informácia o využití pozemku parc. č. 21846/4 v Bratisla~e - Staré Mesto z hl'adiska podmienok platnej 
ÚPD a vyjadrenie k nájmu pozemku. 

Lokalita: 
K. Ú. Staré Mesto parc. Č. 
Zóna: 
Žiadateľ: 
Žiadosť predložená: 
Zámer: 

Bratislava - Staré Mesto 
21846/4 

oddelenie majetkové a investičné 
06.02.2014 
nájom pozemku 

Pre územie, ktorého súčasťou je predmetná parcela Č. 21846/4 v Bratislave - Staré Mesto, kde platia 
schválené územnoplánovacie dokumentácie - ÚPN hl.m. SR Bratislava & ÚPN-Z Dunajská v zneni neskorších 
aktualizácíí. 

Links na územné plány: 
htto:/lwww.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.aso?id org=700000&id=11 031292&01 =11 050195 
htto:/lwww.bratislava.sk/vism%snova.aso?id org=700000&id osnow=11 050198&01 =11 050198 
http://www.staremesto.sklsk/contentluzemne-planovanie/section:citizen 

Záver: 
Za predpokladu, že pozemok parc. Č. 21846/4 bude využilý v súlade s platnou ÚPD nemáme k nájmu pozemku 

výhrady 

S pozdravom 

Co.:TU:OÚR 

-------._~ .. ~_ ... ~--~ 
~ ch. Mgr. rt. Silvester Cerník 

~~~~~de.l? ia územného rozvoja 
\ j; 
c ' 



Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Predmet: Výpis z obchodného registra SR
Od: Ulo?en? v programe Windows Internet Explorer 8 <Ulo?en? v programe Windows Internet Explorer
8>
Dátum: Mon, 17 Feb 2014 10:26:23 +0100

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:  3244/B

Obchodné meno: Twin City a.s.   (od: 19.02.2005)

Sídlo: Karadžičova 12
Bratislava 821 08

  (od: 17.12.2013)

IČO: 35 872 217   (od: 18.12.2003)

Deň zápisu: 18.12.2003   (od: 18.12.2003)

Právna forma: Akciová spoločnosť   (od: 18.12.2003)

Predmet činnosti: kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným
prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu
voľnej živnosti

  (od: 18.12.2003)

kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja
konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu
voľnej živnosti

  (od: 18.12.2003)

sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti   (od: 18.12.2003)
reklamná a propagačná činnosť   (od: 18.12.2003)
prenájom priemyselného tovaru, leasing   (od: 18.12.2003)
prenájom motorvých vozidiel, leasing   (od: 18.12.2003)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti   (od: 18.12.2003)
prieskum trhu   (od: 18.12.2003)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných
než základných služieb spojených s prenájmom

  (od: 17.04.2007)

obstarávanie služieb spojených so správou a údržbou
nehnuteľností

  (od: 17.04.2007)

činnosť organizačných a ekonomických poradcov   (od: 17.04.2007)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti   (od: 17.04.2007)
inzertná činnosť   (od: 17.04.2007)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti   (od: 17.04.2007)
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zhotovovanie www stránok v rozsahu voľnej živnosti   (od: 17.04.2007)

Štatutárny orgán: predstavenstvo   (od: 18.12.2003)
Mgr. Zdenko Kučera - predseda predstavenstva
Brumovická 8418/8
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 28.03.2007

  (od: 17.12.2013)

Mgr. Marcel Sedlák - člen predstavenstva
Landauova 26
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 28.03.2007

  (od: 17.04.2007)

Adrián Rác - člen predstavenstva
Brumovická 8495/1
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 13.11.2013

  (od: 17.12.2013)

Konanie menom
spoločnosti: 

V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia
predstavenstva spoločne.

  (od: 17.12.2013)

Základné imanie: 34 000 EUR Rozsah splatenia: 34 000 EUR   (od: 14.02.2009)

Akcie: Počet: 1000
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 34 EUR

  (od: 14.02.2009)

Akcionár: HB REAVIS GROUP B.V.
Arlandaweg 12
Amsterdam 1043EW
Holandské kráľovstvo

  (od: 17.12.2013)

Dozorná rada: JUDr. Ladislav Haladej
Vavrínová 2
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 13.11.2013

  (od: 17.12.2013)

Mgr. Vladimír Báleš
Hornodvorská 9
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 13.11.2013

  (od: 17.12.2013)

Mgr. Tomáš Sallem
Gelnická 26
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 13.11.2013

  (od: 17.12.2013)

Ďalšie právne
skutočnosti: 

Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou
zmluvou vo forme notárskej zápisnice N 868/03, Nz
93220/03 spísanej dňa 16.10.2003 not. kandidátom
JUDr. Joanidisovou notára JUDr. Macáka v zmysle
ust.§§ 154-220a Obchodného zákonníka.

  (od: 18.12.2003)

Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo
dňa 9.2.2005 spísaná do notárskej zápisnice N 5/2005,
Nz5842/2005 notárom JUDr. Petrom Kriškom. Zmena
obchodného mena, pôvodné: Land Capital a.s.

  (od: 19.02.2005)
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Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
spoločnosti zo dňa 28.03.2007.

  (od: 17.04.2007)

Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej
zápisnice č. N 1022/2008, Nz 41405/2008, NCRls
41024/2008 zo dňa 02.10.2008.

  (od: 14.10.2008)

Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísaná vo
forme notárskej zápisnice N 4178/2013 Nz 41989/2013
NCRls 42732/2013 zo dňa 13.11.2013.

  (od: 17.12.2013)

Dátum aktualizácie
údajov:  14.02.2014

Dátum výpisu:  17.02.2014

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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