
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 schválenie projektu "Náš markt" na Poštovej ulici v Bratislave 
 
 
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. Martin Micheľ  
vedúci oddelenia právneho  
a správnych činností 

 - v materiáli 

  
       
Spracovateľ:             Materiál obsahuje: 
 

Ing. Mgr. Jana Barjaková 
oddelenie právne a  
správnych činností 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu  
- projekt 
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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   
 
v súlade s ust. § 11 ods. 4 písm. a) a písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  
 
a) projekt „Náš markt“ na Poštovej ulici v Bratislave v zmysle projektu tvoriaceho prílohu 

materiálu na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 24.06.2014, 
 

b) založenie obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným Bratislavský Náš markt, 
s.r.o. za účelom realizácie projektu „Náš markt“ na Poštovej ulici v Bratislave,  

 
c) majetkovú účasť mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v obchodnej spoločnosti 

Bratislavský Náš markt, s.r.o. s podielom 20 % na základnom imaní spoločnosti 
Bratislavský Náš markt, s.r.o., pričom vkladom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
pri založení bude suma vo výške 1.000,- EUR, 

 
d) majetkovú účasť mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v obchodnej spoločnosti 

Bratislavský Náš markt, s.r.o. predstavujúcu nepeňažný vklad mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto vo výške nepresahujúcej hodnotu znaleckým posudkom 
oceneného užívacieho práva v trvaní 20 rokov k časti miestnej komunikácie III. a IV. 
triedy nachádzajúcej sa na Poštovej ulici v Bratislave, na pozemkoch zapísaných na 
liste vlastníctva č. 1656, k. ú. Staré Mesto, ako parcela registra C KN č. 21753/1, 
o výmere 1.228 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, parcela registra C 
KN č. 21753/2, o výmere 945 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 
parcela registra C KN č. 21753/3, o výmere 413 m², druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria; pričom toto právo bude do obchodnej spoločnosti Bratislavský Náš markt, 
s.r.o. vložené mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto po jeho ocenení súdnym 
znalcom a presnej špecifikácii rozsahu užívania na základe výsledkov urbanisticko-
architektonickej súťaže. 

 
e) počet členov dozornej rady obchodnej spoločnosti Bratislavský Náš markt, s.r.o. s tým, 

že celkového počtu siedmych členov dozornej rady bude päť členov menovaných 
z radov poslancov, jeden člen bude určený starostom mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto a jeden člen bude určený spoločnosťou Koliba Slovakia Plus, s.r.o.  

 
 
B. v y m e n ú v a  
 
v súlade s ust. § 15 ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1992 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave z radov poslancov nasledovných členov dozornej rady obchodnej 
spoločnosti Bratislavský Náš markt, s. r. o.: 
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1/ Ing. Pavol Baxa 
2/ Ing. Martin Borguľa 
3/ PhDr. Štefan Holčík 
4/ PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  
5/ Soňa Párnická 

 
  
C. b e r i e  n a  v e d o m i e 
 
návrh Podmienok pre spracovanie urbanisticko–architektonického návrhu – „Náš markt“. 
 
 
D. s p l n o m o c ň u j e   
 

starostku mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na vykonanie všetkých úkonov 
v mene mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nevyhnutných a potrebných pre 
založenie obchodnej spoločnosti Bratislavský Náš markt, s.r.o. za účelom realizácie 
projektu „Náš markt“ na Poštovej ulici v Bratislave s majetkovou účasťou mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto a na zastupovanie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
v plnom rozsahu pri prijímaní rozhodnutí v otázkach neupravených v tomto uznesení 
a pri podpise všetkých s tým súvisiacich listín a dokumentov potrebných na založenie 
obchodnej spoločnosti Bratislavský Náš markt, s.r.o. 
 
 

E.  ž i a d a  
 

starostku informovať Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto: 
 

a)  o priebehu urbanisticko–architektonického súťaže návrhu – „Náš markt“ 
 a o vybranom víťaznom návrhu, ktorý sa bude realizovať, 

 
b)   o presnej špecifikácii rozsahu užívania na základe výsledkov urbanisticko-

 architektonickej súťaže,  
 

c)    o uzatvorenej spoločenskej zmluve spoločnosti Bratislavský Náš markt, s.r.o., 
 
d)  o výške hodnoty znaleckým posudkom oceneného užívacieho práva v trvaní 20 

rokov  k časti miestnej komunikácie III. a IV. triedy nachádzajúcej sa na Poštovej ulici 
 v Bratislave, 

 
e)  o výške vloženého nepeňažného vkladu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto do 

 spoločnosti Bratislavský Náš markt, s.r.o., 
 
f)   o výške vloženého peňažného vkladu spoločnosti Koliba Slovakia Plus, s.r.o. do 

 spoločnosti Bratislavský Náš markt, s.r.o., 
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g)   pravidelne informovať na každom zasadaní Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti  Bratislava-Staré Mesto o vykonaných krokoch až do spustenia prevádzky 
projektu  „Náš markt“ na Poštovej ulici v Bratislave pre verejnosť. 
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D  ô  v  o  d  o  v  á     s  p  r  á  v  a 
 

 
 „Nasch Markt“, ako miesto „dobrých nákupov“ má dlhoročnú tradíciu v európskych 
metropolách, ako je napríklad Viedeň alebo Mníchov. „Nasch Markt“ je známy 
predovšetkým ako tradičné miesto na nakupovanie domácich produktov a čerstvých 
potravín, ako aj  širokou ponukou delikates z rôznych kútov sveta. Okrem lokálneho ovocia 
a zeleniny  ponúka „Nasch Markt“ tradične tiež množstvo rozmanitých korenín, domácich 
cestovín, syrov, mäsa, rýb, pečiva, sladkostí, či rôznych exotických špecialít. V stánkoch 
s občerstvením a tematicky ladených malých gastronomických prevádzkach si návštevníci 
môžu pochutiť na rôznych špecialitách domácej a svetovej kuchyne.  
 
 Z uvedených dôvodov býva práve „Nasch Markt“ častým cieľom nákupov a stretnutí 
nielen domácich, ale aj zahraničných gurmánov. Okrem potravín a gastronomických 
špecialít tu nájdu svoje miesto aj milovníci rezaných kvetov a rôznych suvenírov. „Nasch 
Markt“ je tiež známy svojou „rodinnou“ atmosférou a osobným prístupom predavačov k 
zákazníkom.  
 
 Podobný projekt s celoročnou prevádzkou nemá na Slovensku zastúpenie. Keďže 
Bratislava, ako hlavné mesto, a najmä jeho centrum, je jedným z najnavštevovanejších 
miest na území Slovenska, obchodná spoločnosť Koliba Slovakia Plus, s.r.o., oslovila 
mestskú časť Bratislava-Staré Mesto s návrhom spolupráce pri  realizácii jedinečného 
projektu s názvom „Bratislavský Náš markt“.  
 

Spoločnosť Koliba Slovakia Plus, s.r.o. je vlastníkom pozemku parc. č. 8343/3, 
o výmere 1.592 m2, zapísaného na LV č. 8398, ktorý sa nachádza na rohu Poštovej 
a Obchodnej ulice, ktorý pre dlhodobo nevyriešené otázky územného plánovania ostáva 
neskultivovaným územím, priťahuje sociálnu patológiu a traumatizuje obyvateľov 
a návštevníkov Starého Mesta. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto vlastníka opakovane 
upozorňovala na negatívne javy súvisiace s údržbou tohto pozemku. Spoločnosť Koliba 
Slovakia Plus, s.r.o. prejavila vôľu využiť tento pozemok vo veľkej miere pre potreby 
projektu „Bratislavský Náš markt“ v prípade, ak mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
umožní jeho realizáciu aj na miestnej komunikácii na Poštovej ulici, ktorú má v správe. 
 
 Vzhľadom na fakt, že obchodná spoločnosť Koliba Slovakia Plus, s.r.o. je súčasťou 
korporátnej skupiny prevádzkujúcej dynamicky sa rozvíjajúci projekt Farmárskej tržnice - 
Freshmarket na Tomášikovej ul. v Bratislave (Budova bývalej IKEA) a vlastníkom vyššie 
uvedeného pozemku, ktorý sa nachádza na Poštovej ulici v Bratislave a má záujem tento 
pozemok využiť na účely podpory spustenia spoločného projektu „Náš markt“, bola, ako 
najvhodnejšie miesto pre zrealizovanie projektu, vytipovaná práve Poštová ulica v 
Bratislave. Poštová ulica má charakter pešej zóny a poskytuje dostatok priestoru na 
umiestnenie jednotlivých prevádzok a zariadení, ktoré budú súčasťou projektu „Náš markt“. 
Poštová ulica je súčasne dostatočne „atraktívnym miestom“ schopným pritiahnuť pozornosť 
obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta.   
 

Spolupráca medzi mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a obchodnou 
spoločnosťou Koliba Slovakia Plus, s.r.o. má spočívať vo vytvorení spoločného podniku - 
obchodnej spoločnosti Bratislavský Náš markt, s. r. o. - za účelom realizácie 
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a prevádzkovania projektu „Náš markt“ na Poštovej ulici v Bratislave. Táto obchodná 
spoločnosť by zrealizovala a prevádzkovala (formou prenájmu) jednotlivé objekty. Pri 
obsadzovaní jednotlivých prevádzok by bol hlavný dôraz kladený na rozmanitosť 
ponúkaného sortimentu, čerstvosť a kvalitu a tiež podporu domácich producentov. „Náš 
markt“ by sa mal stať alternatívou k neosobným nákupom vo veľkých obchodných centrách, 
ktorým by mal konkurovať najmä skladbou sortimentu, zárukou kvality a čerstvosti 
a osobným prístupom predavačov k zákazníkom.  
 
 Projekt „Náš markt“ má tiež ambíciu oživiť a zatraktívniť celú lokalitu Poštovej 
ulice, ktorá v súčasnosti slúži len ako prechod medzi Hodžovým námestím a Námestím 
Slovenského národného povstania a neposkytuje prechádzajúcim žiaden dôvod zastaviť 
sa.  
 
 Výsledkom činnosti spoločne založeného podniku by mal byť projekt, ktorý v centre 
hlavného mesta oživí a zatraktívni priestor pešej zóny na Poštovej ulici v Bratislave, a to 
bez akéhokoľvek negatívneho zásahu do súčasnej vzrastlej zelene, s pozitívnym vplyvom 
na životné prostredie a poriadok v tejto lokalite. Vytvorí sa tak miesto, ktoré sa dostane do 
povedomia Bratislavčanov a širokej verejnosti, ako miesto s príjemnou atmosférou, vhodné 
nielen na nakupovanie kvalitných a čerstvých potravín, ale aj na priateľské stretnutia, 
posedenia a relax pri dobrom jedle a pití.  
 
 Projekt „Náš markt“ nebude zaťažovať rozpočet mestskej časti, okrem vkladu 1.000,- 
€ pri založení spoločnosti predstavujúceho 20% z minimálneho základného imania pri 
spoločnosti s ručením obmedzením. Akékoľvek financovanie projektu a samotná realizácia 
projektu bude v plnom rozsahu finančne zaťažovať novozaloženú spoločnosť Bratislavský 
Náš markt, s. r. o. a obchodnú spoločnosť Koliba Slovakia Plus, s.r.o.  
  
 Základné parametre spoločného podniku – obchodnej spoločnosti Bratislavský Náš 
markt, s. r. o. a základné zásady projektu sú v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí, zákonom č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, 
Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy, Zásadami hospodárenia s majetkom mestskej 
časti Bratislava–Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto.  
 
 Základné parametre spoločného podniku – obchodnej spoločnosti Bratislavský Náš 
markt, s. r. o. a základné zásady projektu sa predkladajú na schválenie Miestnemu 
zastupiteľstvu v súlade s ust. § 11 ods. 4 písm. a) a písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení, podľa ktorého obecné (miestne) zastupiteľstvo schvaľuje 
najdôležitejšie úkony týkajúce sa obecného (miestneho) majetku a majetkovú účasť 
v právnických osobách, ako aj v súlade s Čl. 13 ods. 1 písm. g) Zásad hospodárenia.  
 
 Podľa ust. § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na prijatie 
uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných 
poslancov. 
 
 Z vyššie uvedených dôvodov predkladateľ navrhuje schváliť uznesenie tak, ako je 
uvedené v návrhu uznesenia.  
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A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE:  

 

- obchodná spoločnosť Koliba Slovakia Plus, s.r.o. má záujem v spolupráci 
s mestskou časťou Bratislava–Staré Mesto realizovať projekt  „Náš markt“ na 
Poštovej ulici v Bratislave, a to založením spoločného podniku – obchodnej 
spoločnosti 

- Poštová ulica v Bratislave je, ako miestna komunikácia, hlavným mestom SR 
Bratislava, zverená do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,  

- VZN č. 3/2014 zo dňa 11.03.2014 o pešej zóne ustanovuje, že Poštová ulica tvorí na 
území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pešiu zónu, 

- obchodná spoločnosť Koliba Slovakia Plus, s.r.o. je (i) vlastníkom pozemku             
parc. č. 8343/3, o výmere 1.592 m², druh pozemku: ostatné plochy (nezastavaný 
pozemok), ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 8398 a ktorý sa nachádza na 
Poštovej ulici v Bratislave a (ii) súčasťou korporátnej skupiny prevádzkujúcej 
dynamicky a úspešne sa rozvíjajúci projekt Farmárskej tržnice - Freshmarket na 
Tomášikovej ul. v Bratislave.  

 

 

B. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU: 

 

- „Nasch Markt“, www.wienernaschmarkt.eu, ako miesto tradičného nákupu čerstvých 
potravín, má dlhoročnú tradíciu v susednej Viedni. Nachádza sa priamo v centre 
Viedne a je preslávený  širokou ponukou delikates a rôznych pochutín zo všetkých 
kútov sveta (nemecky naschen = mlsať). Okrem lokálnej zeleniny a ovocia ponúka 
„Nasch Markt“ tiež veľké množstvo korenín, domácich talianskych cestovín, syrov, 
mäsa, rýb, pečiva, sladkostí či rôznych exotických, napríklad ázijských špecialít. 
V stánkoch s občerstvením a tematicky ladených malých gastronomických 
prevádzkach si návštevníci môžu  pochutiť na rôznych špecialitách domácej aj 
svetovej kuchyne. Preto je „Nasch Markt“ častým cieľom nákupov a stretnutí nielen 
domácich, ale aj zahraničných gurmánov. Okrem potravín a gastronomických 
špecialít je na tomto mieste možné nájsť aj širokú ponuku čerstvo rezaných kvetov 
a drobných suvenírov. 

 

- Podobný projekt s celoročnou prevádzkou nemá na území nášho hlavného mesta 
zastúpenie. Preto sa obchodná spoločnosť Koliba Slovakia Plus, s.r.o., ako vlastník 
doposiaľ nevyužitého pozemku v centre hlavného mesta na Poštovej ulici, rozhodla 
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zrealizovať projekt bratislavského „Náš marktu“ a na tento účel využiť práve svoj 
pozemok. Vzhľadom na to, že projekt má ambíciu oživiť a zatraktívniť celú lokalitu, 
ktorá v súčasnosti slúži len ako prechod medzi Hodžovým námestím a Námestím 
Slovenského národného povstania, uvažuje spoločnosť Koliba Slovakia Plus, s.r.o. 
nielen o využití vlastného pozemku, ale aj o  rozšírení projektu na Poštovú  ulicu – 
na územie dnešnej pešej zóny. Z tohto dôvodu sa obchodná spoločnosť rozhodla pri 
realizácii projektu spolupracovať  práve s mestskou časťou Bratislava–Staré Mesto a 
realizovať projekt ako spoločný projekt miestnej samosprávy a súkromného vlastníka 
vo forme spoločného podniku – obchodnej spoločnosti, ktorá projekt „Náš markt“ 
zrealizuje a následne bude prevádzkovať.  

 

- Poštová ulica svojím umiestnením a  rozlohou umožňuje realizovať projekt           
„Náš markt“. Projekt spočíva v umiestnení predajných stánkov a doplnkových 
gastronomických prevádzok, ktoré budú architektonicky jednotne ladené a budú 
funkčne využívané na účely predaja ovocia, zeleniny, pekárenských a mäsových 
výrobkov, rýb, domácich produktov, kvetov a suvenírov, ako aj na účely 
poskytovania občerstvenia a špecializovaných gastronomických služieb podobne, 
ako na Viedenskom „Nasch Markte“. Stánky a prevádzky budú zároveň svojou 
veľkosťou, konštrukciou a umiestnením umožňovať voľný prechod osôb a prejazd 
vozidiel (s povolením vjazdu), tak aby netvorili prekážku, pričom hlavný dôraz ostane 
na zachovaní charakteru Poštovej ulice ako pešej zóny pri jej využívaní aj na projekt 
„Náš Markt“.  

 

- Cieľom projektu je vytvoriť atraktívne prostredie, ktoré návštevníkovi celoročne 
ponúkne okrem možnosti nákupu kvalitných čerstvých domácich a exotických 
potravín, kvetov a rôzneho doplnkového tovaru aj možnosť zastaviť sa a  príjemne 
stráviť čas ochutnávkou rôznych gastronomických špecialít, ktoré nie sú bežné 
v typických „kamenných“ reštauráciách. Prevádzkovateľ bratislavského „Náš 
marktu“, bude pri obsadzovaní stánkov a jednotlivých prevádzok prísne dbať nielen 
na to, aby bola zabezpečená rozmanitosť a špecifickosť ponúkaného sortimentu, ale 
tiež garantovaná jeho kvalita a čerstvosť. Hlavnou devízou takého typu predaja 
potravín by mal byť najmä osobný kontakt predávajúceho a kupujúceho, ktorý by už 
samotný mal by zárukou udržania štandardu kvality.    

 

- V prípade úspešnej realizácie projektu by sa bratislavský „Náš Markt“ mohol 
v budúcnosti stať nielen miestom nákupov kvalitných, čerstvých potravín 
a špecifického sortimentu, ale aj miestom priateľských stretnutí s celomestským 
významom a akousi alternatívou k veľkým nákupným centrám a tým oživiť ďalšiu 
časť Starého Mesta.  
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B.1 ZÁKLADNÉ PARAMETRE SPOLOČNÉHO PODNIKU (ďalej len „Spoločnosť“):  

- právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 

- spoločníci: mestská časť Bratislava-Staré Mesto a Koliba Slovakia Plus, s.r.o. 

- predmet činnosti: kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), uskutočňovanie 
stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti 
služieb, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb 
spojených s prenájmom, prenájom hnuteľných vecí, organizovanie kultúrnych a iných 
spoločenských podujatí, správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu 

- základné imanie: 

1. pri založení: mestská časť Bratislava-Staré Mesto vloží 1.000,- € a spoločnosť 
Koliba Slovakia Plus, s.r.o. 4.000,- € (podľa Obchodného zákonníka musí byť 
základné imanie spoločnosti s ručením obmedzeným minimálne vo výške 5 000 
EUR); 

2. po vyhodnotení urbanisticko-architektonickej súťaže a po ocenení súdnym 
znalcom nepeňažného vkladu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto: vo výške 
súčtu nepeňažných a peňažných vkladov spoločníkov, ktorými dôjde k navýšeniu 
základného imania spoločnosti o výšku a druh vkladov spoločníkov:  

(i) mestská časť Bratislava-Staré Mesto – nepeňažný vklad predstavujúci 
užívacie právo v trvaní 20 rokov k časti miestnej komunikácie III. a IV. triedy 
nachádzajúcej sa na Poštovej ulici v Bratislave, na pozemkoch zapísaných na 
liste vlastníctva č. 1656, k. ú. Staré Mesto, ako parcela registra C KN č. 
21753/1, o výmere 1.228 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 
parcela registra C KN č. 21753/2, o výmere 945 m², druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria, parcela registra C KN č. 21753/3, o výmere 413 m², druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria, ktorá je v zmysle Štatútu hlavného 
mesta SR Bratislava a Protokolu o zverení majetku hlavného mesta do správy 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zverená ako miestna komunikácia III. 
a IV. triedy do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorá je oprávnená 
k všetkým majetkovým právam. Toto právo vklad bude započítavané na vklad 
do základného imania maximálne do výšky hodnoty nepeňažného vkladu 
oceneného znaleckým posudkom, vypracovaným na náklady Koliba Slovakia 
Plus, s.r.o., 
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(ii) Koliba Slovakia Plus, s.r.o. – peňažný vklad do základného imania vo výške 
zodpovedajúcej dohodnutému pomeru vkladov spoločníkov,   

- pomer vkladov, účasti na Spoločnosti, hlasovacích práv a podielu na zisku 
spoločníkov – mestská časť Bratislava-Staré Mesto: 20 %, Koliba Slovakia Plus, 
s.r.o.: 80 % 

- výdavky spojené so založením a vznikom Spoločnosti znáša v plnom rozsahu Koliba 
Slovakia Plus, s.r.o. 

- zabezpečenie návratných finančných prostriedkov pre Spoločnosť na financovanie 
projektu „Náš markt“ je úlohou spoločníka Koliba Slovakia Plus, s.r.o.  

 

B.2 ZÁKLADNÉ ZÁSADY PROJEKTU: 

 

 Koliba Slovakia Plus, s.r.o. vypracuje na svoje náklady projektovú štúdiu 
s orientačným grafickým zobrazením predajných zariadení a iných súvisiacich 
prevádzok. Definitívna podoba bude výsledkom architektonickej súťaže 
po odsúhlasení v úzkej súčinnosti s mestskou časťou Bratislava-Staré 
Mesto konajúcou prostredníctvom starostky; 

 Koliba Slovakia Plus, s.r.o. umožní za účelom úspešného spustenia, 
náležitého rozvoja a ustálenia parametrov prevádzky projektu „Náš markt“ (ak 
to nebude v rozpore s rozhodnutiami a opatreniami orgánov verejnej správy 
a ak nedôjde ku skutočnostiam stavebno-technického, civilno-právneho alebo 
iného obdobného charakteru, ktoré by realizáciu alebo prevádzkovanie 
projektu „Náš markt“ neumožňovali), bezodplatne využívať na realizáciu 
projektu „Náš markt“ svoj pozemok registra C KN parcela č. 8343/3, 
o výmere 1.592 m², druh pozemku: ostatné plochy, zapísaný na liste 
vlastníctva č. 8398, vedený Okresným úradom Bratislava, Katastrálnym 
odborom, okres Bratislava I, obec: Bratislava-mestská časť Staré Mesto, k. ú. 
Staré Mesto (ďalej len „Pozemok 1“), ktorý sa nachádza v bezprostrednej 
blízkosti Poštovej ulice, a to za podmienok, ktoré budú dohodnuté v osobitnej, 
medzi Koliba Slovakia Plus, s.r.o. a Spoločnosťou, uzatvorenej zmluve; 

 mestská časť Bratislava-Staré Mesto poskytne ako nepeňažný vklad do 
základného imania Spoločnosti užívacie právo k časti miestnej komunikácie III. 
a IV. triedy nachádzajúcej sa na Poštovej ulici v Bratislave, na pozemkoch 
zapísaných na liste vlastníctva č. 1656, k. ú. Staré Mesto, ako parcela registra 
C KN č. 21753/1, o výmere 1.228 m², druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria, parcela registra C KN č. 21753/2, o výmere 945 m², druh pozemku: 
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zastavané plochy a nádvoria, parcela registra C KN č. 21753/3, o výmere 413 
m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,  ktorá je v zmysle Štatútu 
hlavného mesta SR Bratislava a Protokolu o zverení majetku hlavného mesta 
do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zverená ako miestna 
komunikácia III. a IV. triedy do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
ktorá je oprávnená k všetkým majetkovým právam;  

 Spoločnosť na vlastné náklady zabezpečí realizáciu celého projektu „Náš 
markt“ vrátane reklamných, marketingových a ostatných aktivít spojených 
s prezentáciou projektu; 

 Spoločnosť na vlastné náklady vyhlási a zrealizuje architektonickú súťaž na 
celkovú realizáciu projektu „Náš markt“, hlavné zásady pre súťažné návrhy 
sú definované v návrhu Podmienok pre spracovanie urbanisticko – 
architektonického návrhu, ktoré tvoria prílohu tohto materiálu, pričom konečné 
znenie Podmienok bude zverejnené po konzultácii s Krajským pamiatkovým 
úradom; 

 Spoločnosť na vlastné náklady v koordinácií s mestskou časťou Bratislava-
Staré Mesto zabezpečí všetky súhlasy a povolenia potrebné k realizácii 
projektu;  

 Koliba Slovakia Plus, s.r.o. poskytne Spoločnosti bezodplatne know-how  na 
prevádzku „Náš marktu“, tak aby mohol slúžiť potrebám širokej verejnosti 
a potrebám obyvateľov Bratislavy a zároveň spĺňal štandardy poskytovaných 
služieb, na podobnej úrovni ako v iných európskych mestách;  

 Spoločnosť za maximálnej podpory spoločníka Koliba Slovakia Plus, s.r.o. a s 
využitím skúseností a know-how tohto spoločníka zabezpečí alebo 
sprostredkuje obchodníkov poskytujúcich produkty a výrobky (ovocie, 
zelenina, domáce produkty a výrobky, suveníry, pekárenské výrobky, mäsové 
výrobky, ryby a pod.) a zároveň zabezpečí poskytovanie špecializovaných 
gastronomických služieb, kde sa budú môcť v prípade záujmu prezentovať 
najmä domáci výrobcovia, dôrazom na rôznorodosť ponúkaného sortimentu 
a kvalitu;  

 Spoločnosť v rámci prevádzkovania projektu „Náš markt“ zabezpečí 
pravidelnú kontrolu všetkých predajných zariadení a prevádzok, tak aby 
spĺňali platné legislatívne predpisy, platné na území SR, vzťahujúce sa na 
takúto prevádzku, ako aj predpisy platné na území mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto;  
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 Spoločnosť v rámci prevádzkovania projektu „Náš markt“ zabezpečí 
udržiavanie čistoty a poriadku, údržbu, a dodržiavanie platných  
bezpečnostných predpisov vzťahujúcich sa na prevádzky; 

 Spoločnosť v súčinnosti s mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto príjme 
záväzné prevádzkové pravidlá fungovania jednotlivých prevádzok, tak aby bol 
zabezpečený prijateľný prevádzkový čas a zabezpečený prijateľný 
prevádzkový čas a kvalita ponúkaného sortimentu;  

 mestská časť Bratislava-Staré Mesto sa zaväzuje podporovať projekt „Náš 
markt“ a to najmä propagáciou projektu v lokálnej televízií, na vlastnom webe, 
prípadne v miestnych novinách, resp. na iných vhodných miestach, a to počas 
celej doby prevádzkovania projektu „Náš markt“ Spoločnosťou, ako projekt 
realizovaný v úzkej súčinnosti s miestnou samosprávou. 

 

C. ZÁVER  :  

 Výsledkom spolupráce súkromného investora a miestnej samosprávy by malo 
byť založenie a vznik spoločného podniku – obchodnej spoločnosti s právnou 
formou s.r.o., ktorá bude realizovať projekt „Náš markt“ ako projekt, ktorý v centre 
mesta oživí a zatraktívni priestor pešej zóny na Poštovej ulici v Bratislave a vytvorí 
miesto, ktoré sa dostane do povedomia Bratislavčanov a návštevníkov Bratislavy ako 
miesto s príjemnou atmosférou, vhodné nielen na nákup kvalitných potravín ale aj na 
priateľské stretnutia a posedenie a relax pri dobrom jedle a pití.  
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Príloha k projektu „Náš Markt“ na Poštovej ulici 
 

Podmienky pre spracovanie urbanisticko–architektonického návrhu – „Náš markt“.  
(Návrh) 

 
 
Predmet  návrhu: 

Predmetom návrhu „Náš markt“ je vytvorenie urbánnej záhrady, otvorenej scény 
s plochami oddychu, relaxu a priestorov pre domáce trhy, gurmánsky street food, 
 služby. 

 
Účel návrhu: 

Priestor by sa mal stať miestom stretávania, posedenia, relaxu a oddychu. „Náš markt“ 
by mal oživiť atmosféru v Starom Meste a vrátiť ľudí naspäť do mesta. Poskytnúť im 
priestor pre relax, oddych, nákup kvalitných domácich produktov a dobre jedlo. Ľuďom 
ponúknuť iné vnímanie a využitie verejného priestoru a zároveň ich spoluúčasť na 
vytváraní urbánnej kultúry. 

 
Druh návrhu:  

Ideové urbanisticko-architektonické riešenie 
 
Podmienky spracovania návrhu: 
 

- návrh musí rešpektovať všetku vzrastlú zeleň v území. 
- stánky a prevádzky musia svojou veľkosťou, konštrukciou a umiestnením umožňovať 

voľný prechod osôb a prejazd vozidiel (s povolením vjazdu), tak aby netvorili 
prekážku, pričom hlavný dôraz ostane na zachovaní charakteru Poštovej ulice ako 
pešej zóny pri jej využívaní aj na projekt „Náš Markt“. 

- objekty by mali byť navrhnuté ako dočasné zariadenia typu predajných stánkov. 
- architektonický výraz navrhnutých objektov by mal byť jednotne ladený, moderný 

a citlivo vsadený do urbanistického prostredia. Výber materiálov pre objekty musí 
zodpovedať modernému výrazu  stavieb a celého priestoru. 

- spájanie jednotlivých objektov do väčších celkov je možné radením vedľa seba. 
- objekty budú napojené na inžinierske siete. 
- dôraz klásť na architektonický výraz návrhu. 
- verejné priestranstvá riešiť aktívne s cieľom vytvorenia priestorov ponúkajúcich 

oddych, relax, posedenie. 
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- hľadať priestor pre aktívne zapojenie občanov do následného fungovania „Nášho 
marktu“. 

 
Vyhodnotenie návrhu: 
 

- komplexné posúdenie najlepšieho urbanisticko-architektonického riešenia „Náš 
marktu“, na ktorom sa zhodnú obaja spoločníci, t.j. mestská časť Bratislava - Staré 
Mesto (prostredníctvom svojich zástupcov v dozornej rade) a spoločnosť Koliba 
Slovakia Plus, s.r.o. 

 


