
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

 
 

Bratislava, jún 2014 
 

 
 
 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady       dňa 17.06.2014 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva     dňa 24.06.2014 
 
 
 
 

N  Á V  R  H  
na nájom časti pozemku parc. č. 1707/4 na Nábreží arm. gen. Ludvíka Svobodu 

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  
- informačnú snímku z mapy 
- 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 na Nábreží arm. gen. Ludvíka Svobodu, a to časť pozemku 
parc.č. 1707/4, k.ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 1656 ako 
ostatné plochy o výmere 2,5 m2 z celkovej výmery 10 143 m2, do nájmu spoločnosti Akzent 
BigBoard, a.s., sídlo: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO: 44 540 957 za cenu 660,00 
EUR/rok.  

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

v nájomnej zmluve. 
 

3. Doba nájmu: 3 roky 
 
B. konštatuje, že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ v minulosti investoval do samotných 

zariadení ako aj ich umiestnení nemalé finančné prostriedky s vedomím, že predmetné zariadenia 
tam budú umiestnené dlhodobo, aby sa mu vrátili investície. 
Účel nájmu je strpieť dve reklamné zariadenia osadené na predmetnej časti pozemku. 

 
 



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 Nábreží arm. gen. Ludvíka Svobodu, a 
to časť pozemku parc.č. 1707/4 (ďalej len „pozemok“), k.ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri 
nehnuteľností na LV č. 1656 ako ostatné plochy o výmere 2,5 m2 z celkovej výmery    10 143 m2. 

 
Ako dôvod hodný osobitného zreteľa sa uvádza, že žiadateľ v minulosti investoval do samotných 

zariadení ako aj ich umiestnení nemalé finančné prostriedky s vedomím, že predmetné zariadenia tam 
budú umiestnené dlhodobo, aby sa mu vrátili investície. 

Účel nájmu je strpieť dve reklamné zariadenia osadené na predmetnej časti pozemku. 
 
Komisia pre nakladanie s majetkom a s financiami odporučila dňa 09. 06. 2014 schváliť nájom 

predmetnej časti pozemku v súlade s ustanovením § 9a ods. 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:  Sa Vložka číslo:  4670/B

Obchodné meno: Akzent BigBoard, a.s.   (od: 20.06.2013)

Sídlo: Ivanská cesta 2D
Bratislava 821 04

  (od: 06.06.2013)

IČO: 44 540 957   (od: 16.12.2008)

Deň zápisu: 16.12.2008   (od: 16.12.2008)

Právna forma: Akciová spoločnosť   (od: 16.12.2008)

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

  (od: 16.12.2008)

sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu   (od: 16.12.2008)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti   (od: 16.12.2008)
reklamná a propagačná činnosť   (od: 16.12.2008)
obstarávateľské služby spojené s prenájmom
nehnuteľností

  (od: 16.12.2008)

prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti   (od: 16.12.2008)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti   (od: 16.12.2008)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných
než základných služieb spojených s prenájmom

  (od: 16.12.2008)

čistiace a upratovacie práce   (od: 16.12.2008)
poradenská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej
živnosti

  (od: 16.12.2008)

činnosť podnikateľských, organizačných a
ekonomických poradcov

  (od: 28.05.2011)

sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb   (od: 28.05.2011)
vedenie účtovníctva   (od: 28.05.2011)
pípravné práce k realizácii stavby   (od: 28.05.2011)
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uskutočňovanie stavieb a ich zmien   (od: 28.05.2011)

Štatutárny orgán: predstavenstvo   (od: 16.12.2008)
Richard Flimel - člen a predseda predstavenstva
Magurská 2772/7
Bratislava-Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 18.04.2011

  (od: 28.05.2011)

János Gaál - člen
323
Dobrohošť 930 31
Vznik funkcie: 01.10.2011

  (od: 25.10.2011)

Mgr. Marcel Grega - člen
Košická 4984/40
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 28.05.2013

  (od: 06.06.2013)

Konanie menom
spoločnosti: 

V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje
predseda predstavenstva samostatne a ostatní členovia
predstavenstva vždy dvaja spoločne. Podpisovanie za
spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo
napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a
funkcii pripojí podpisujúci podpis.

  (od: 06.04.2012)

Základné imanie: 25 000 EUR Rozsah splatenia: 25 000 EUR   (od: 26.05.2010)

Akcie: Počet: 25
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 EUR

  (od: 16.12.2008)

Akcionár: JOJ Media House, a.s.
Brečtanová 1
Bratislava 831 01

  (od: 28.05.2011)

Dozorná rada: Marcela Pelikánová
Karpatská 13/385
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 30.04.2010

  (od: 26.05.2010)

Ing. Tatiana Korbačková
Palisády 35/802
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 01.02.2012

  (od: 09.02.2012)

Pavol Čery - člen
Kvačalova 15
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 28.05.2013

  (od: 06.06.2013)

Ďalšie právne
skutočnosti: 

Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou
spísanou formou notárskej zápisnice N 289/2008, Nz
53398/2008 dňa 01.12.2008 v zmysle príslušných
ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

  (od: 16.12.2008)

Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného
zhromaždenia zo dňa 30.04.2010.

  (od: 26.05.2010)
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Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N
307/2010, NZ 34806/2010, NCRls 35356/2010 zo dňa
28.9.2010. Zmena obchodného mena z Dorvick, a. s.
na BigBoard Slovensko, a. s.

  (od: 01.11.2010)

Notárska zápisnica N 88/2011, Nz 13944/2011 zo dňa
18.4.2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného
akcionára.

  (od: 28.05.2011)

Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.08.2011.   (od: 10.09.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.10.2011.   (od: 25.10.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.02.2012   (od: 09.02.2012)
Notárska zápisnica z rozhodnutia jediného spoločníka
zo dňa 03.04.2012.

  (od: 06.04.2012)

Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.05.2013 vo
forme notárskej zápisnice N 584/2013, Nz 17675/2013,
NCRIs 18038/2013.

  (od: 06.06.2013)

Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo
forme notárskej zápisnice N 1249/2013 Nz 56188/2013
NCRls 56962/2013 zo dňa 17.12.2013. Zmluva o
zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N
1251/2013 Nz 56195/2013 NCRls 56973/2013 dňa
17.12.2013.

  (od: 01.01.2014)

Zlúčenie, splynutie,
rozdelenie
spoločnosti: 

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia   (od: 01.11.2010)

Spoločnosť
zaniknutá zlúčením,
splynutím alebo
rozdelením: 

Akzent Media spol. s r. o.
Ivánska cesta 2D
Bratislava 821 04

  (od: 01.01.2014)

BigBoard Slovensko, spol. s r.o.
Lamačská cesta 3
Bratislava 841 04

  (od: 01.11.2010)

Dátum aktualizácie
údajov:  23.04.2014

Dátum výpisu:  24.04.2014

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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