
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

 

Bratislava,  september 2014 
 

 
  

Materiál 
na zasadnutie miestnej rady       dňa 16.09.2014 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva     dňa 23.09.2014 

 
 
 
 

I  N  F  O  R  M  Á C  I  A  
 

o krokoch vykonaných v súvislosti s projektom "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: 
 

JUDr. Ing. Jana Barjaková 
oddelenie právne a  
správnych činností 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu  
- informáciu o vykonaných krokoch 
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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 
 
 
b e r i e   n a   v e d o m i e   
 
na základe uznesenia č. 88/2014 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto zo dňa 24.06.2014  
 
a) informáciu, že dňa 15.07.2014 bola založená spoločnosť Bratislavský Náš markt, s. r. 

o. podpísaním Spoločenskej zmluvy spoločnosti s ručením obmedzeným Bratislavský 
Náš markt, s. r. o. medzi spoločníkmi Koliba Slovakia Plus, s. r. o., so sídlom 
Tomášikova 50/E, 821 04 Bratislava, IČO: 35 766 492 a mestskou časťou Bratislava-
Staré Mesto; 

 
b) informáciu o výške dosiaľ vložených a splatených peňažných vkladov spoločníkov do 

spoločnosti Bratislavský Náš markt, s. r. o., a to peňažný vklad spoločnosti Koliba 
Slovakia Plus, s. r. o. vo výške 4.000,- EUR (slovom: štyritisíc eur) a peňažný vklad 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vo výške 1.000,- EUR (slovom: jedentisíc eur) 
predstavujúci majetkovú účasť mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v spoločnosti 
Bratislavský Náš markt, s. r. o. s podielom 20% na základnom imaní; 

 
c) informáciu, že dňa 13.08.2014 došlo k vzniku spoločnosti Bratislavský Náš markt, s. r. 

o. zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 
č. 100046/B; 

 
d) informáciu o priebehu urbanisticko–architektonickej súťaže návrhu – „Náš markt“ 

a informáciu o stave a o vykonaných krokoch na projekte „Náš markt“ na Poštovej ulici 
v Bratislave za obdobie odo dňa 25.06.2014 do dňa 23.09.2014. 



 3 
 

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

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len "miestne 
zastupiteľstvo") uznesením č. 88/2014 na svojom zasadnutí dňa 24.06.2014 schválilo 
projekt "Náš markt" na Poštovej ulici v Bratislave a zaviazalo starostku mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto na pravidelné informovanie miestneho zastupiteľstva o 
vykonaných krokoch až do spustenia prevádzky projektu "Náš markt" na Poštovej ulici 
v Bratislave pre verejnosť. 
 
 Gestorom Projektu „Náš markt“ je Oddelenie právne a správnych činností. 
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Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s projektom "Náš markt" na Poštovej 

ulici v Bratislave 
 
 
Zastupiteľstvo, dňa 23.09.2014: 
 
 Dňa 09.07.2014 bolo znenie spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti 
Bratislavský Náš markt, s. r. o. prerokované  a odsúhlasené s pripomienkami Komisiou pre 
nakladanie s majetkom a financiami.  
 

Dňa 15.07.2014 bola uzatvorená Spoločenská zmluva spoločnosti s ručením 
obmedzeným Bratislavský Náš markt, s. r. o., so sídlom Tomášikova 50/E, 831 04 
Bratislava, IČO: 47 861 355 medzi spoločníkmi Koliba Slovakia Plus, s. r. o. so sídlom 
Tomášikova 50/E, 821 04 Bratislava, IČO: 35 766 492 a mestskou časťou Bratislava-Staré 
Mesto (ďalej len "mestská časť"), čím došlo k založeniu spoločnosti Bratislavský Náš 
markt, s. r. o. Spoločenská zmluva obchodnej spoločnosti Bratislavský Náš markt, s. r. o. 
bola na webovom sídle mestskej časti zverejnená dňa 15.07.2014 pod č. 293/2014. 
 
 Dňa 15.07.2014 boli zároveň zložené počiatočné peňažné vklady oboch 
spoločníkov, a to peňažný vklad spoločnosti Koliba Slovakia Plus, s. r. o. vo výške 4.000,- 
EUR (slovom: štyritisíc eur) a peňažný vklad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vo 
výške 1.000,- EUR (slovom: jedentisíc eur) predstavujúci majetkovú účasť mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto v spoločnosti Bratislavský Náš markt, s. r. o. s podielom 20% na 
základnom imaní; 
 
 Dňa 13.08.2014 došlo k zápisu spoločnosti Bratislavský Náš markt, s. r. o. do 
Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 100046/B, čím 
došlo k vzniku spoločnosti Bratislavský Náš markt, s. r. o.  
 
 Predmetom podnikania spoločnosti Bratislavský Náš markt, s. r. o. sú nasledovné 
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. 

 
 Konateľom spoločnosti Bratislavský Náš markt, s. r. o. je Matúš Paulen, Kĺzavá 
3109/29, Bratislava 831 01. 
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 Výška peňažných a splatených vkladov spoločníkov je v nasledovných výškach: 
 

- vklad spoločníka Koliba Slovakia Plus, s. r. o. vo výške 4.000,- EUR,  
- vklad spoločníka mestská časť vo výške 1.000,- EUR.  

 
 Výška obchodného podielu spoločníkov je v nasledovných výškach: 
 

- obchodný podiel spoločníka Koliba Slovakia Plus, s. r. o. vo výške 80%,  
- obchodný podiel spoločníka mestská časť vo výške 20%. 

 
 Počet členov dozornej rady spoločnosti Bratislavský Náš markt, s. r. o. je sedem, z 
toho piati členovia sú menovaní z radov poslancov, jeden člen je určený starostkou 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a jeden člen je určený spoločnosťou Koliba Slovakia 
Plus, s. r. o., pričom v súčasnosti členmi dozornej rady spoločnosti Bratislavský Náš markt, 
s. r. o. sú: 
 

1/ Mgr. Eugen Gronych, predseda (za Koliba Slovakia Plus, s. r. o.) 
2/ Ing. Pavol Baxa, podpredseda (za poslancov mestskej časti) 
3/ Ing. Martin Borguľa, člen (za poslancov mestskej časti) 
4/ PhDr. Štefan Holčík, člen (za poslancov mestskej časti) 
5/ PaedDr. Barbora Oráčová, PhD., člen (za poslancov mestskej časti) 
6/ Soňa Párnická, člen (za poslancov mestskej časti) 
7/ PhDr. Tatiana Rosová, člen (za starostku mestskej časti). 
 

 Dňa 20.08.2014 sa konalo prvé zasadnutie dozornej rady spoločnosti Bratislavský 
Náš markt, s. r. o., počas ktorého členovia dozornej rady prerokovali súťažné podmienky 
urbanisticko-architektonickej súťaže na vypracovanie urbanisticko-architektonického 
návrhu - "Náš markt" s tým, že po zapracovaní pripomienok jednotlivých členov dozornej 
rady k súťažným podmienkam a po vypracovaní finálneho znenia súťažných podmienok 
bude o súhlas so súťažnými podmienkami požiadaná hlavná architektka hlavného mesta 
SR Bratislavy a následne bude vyhlásená urbanisticko-architektonická súťaž na 
vypracovanie urbanisticko-architektonického návrhu - "Náš markt".  
 

Dňa 04.09.2014 boli v zmysle záverov dozornej rady zaslané jej členom na 
odsúhlasenie podmienky urbanisticko-architektonickej súťaže po zapracovaní pripomienok 
zo zasadnutia konaného dňa 20.08.2014. 
 
 Čo sa týka priebehu projektu "Náš markt" na Poštovej ulici v Bratislave, možno 
konštatovať, že došlo k založeniu a vzniku spoločnosti Bratislavský Náš markt, s. r. o. a v 
súčasnosti prebiehajú kroky smerujúce k určeniu súťažných podmienok 
urbanisticko-architektonickej súťaže na vypracovanie urbanisticko-architektonického 
návrhu - "Náš markt". Následne v zmysle vypracovaného urbanisticko-architektonického 
návrhu úspešného uchádzača bude možné presne určiť podmienky pre vypracovanie 
znaleckého posudku na určenie výšky nepeňažného vkladu mestskej časti do 
obchodnej spoločnosti Bratislavský Náš markt, s. r. o. predstavujúceho hodnotu 
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 
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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.  
 
 Z uvedeného vyplýva, že v súlade s uznesením č. 88/2014 miestneho zastupiteľstva 
zo dňa 24.06.2014 boli k dnešnému dňu vykonané nasledovné kroky: 
 

1. založenie a vznik obchodnej spoločnosti Bratislavský Náš markt, s. r. o. v zmysle 
časti A. písm. b) uznesenia,  

2. mestská časť s peňažným vkladom vo výške 1.000,- EUR má v spoločnosti 
Bratislavský Náš markt, s. r. o. majetkovú účasť s podielom 20 % na základnom 
imaní v zmysle časti A. písm. c) uznesenia,  

3. spoločnosť Bratislavský Náš markt, s. r. o. má počet členov dozornej rady sedem v 
zmysle časti A. písm. e) uznesenia a členovia dozornej rady z radov poslancov 
menovaní miestnym zastupiteľstvom sú členmi dozornej rady spoločnosti 
Bratislavský Náš markt, s. r. o. v súlade s časťou B. uznesenia,  

4. starostka mestskej časti informovala miestne zastupiteľstvo o uzatvorenej 
spoločenskej zmluve spoločnosti Bratislavský Náš markt, s. r. o., ako aj o ďalších 
podstatných skutočnostiach týkajúcich sa projektu "Náš markt" na Poštovej ulici v 
Bratislave v zmysle časti E. písm. c) a g) uznesenia.  

 
 Uskutočnenie ďalších krokov v projekte "Náš markt" na Poštovej ulici v 
Bratislave je podmienené výsledkami urbanisticko-architektonickej súťaže na 
vypracovanie urbanisticko-architektonického návrhu - "Náš markt".  


