
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

 

Bratislava,  október 2014 
 

 
  

 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady       dňa 21.10.2014 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva     dňa 28.10.2014 
 
 
 

N  Á  V  R  H  
na nájom nebytových priestorov  

v objekte na ulici Žilinská - Kýčerského 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: 
 

Mgr. Michaela Malinová 
vedúca referátu  
oddelenia majetkového 
      

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu  
- informatívna kópia z mapy 
- výpis listu vlastníctva č. 8120 
- 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)  s c h v a ľ u j e  
 
1) v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, nájom nebytových priestorov 
o výmere 1032,63 m2 nachádzajúcich  v budove   na ulici Žilinská-Kýčerského v Bratislave, súpisné 
číslo 7111, katastrálne územie Staré Mesto, vedenom v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 
8120, postaveného na pozemku parcela č. 7592/23, pozemku parcela č. 7592/24 a pozemku parcela 
č. 7592/4,  
 
pre spoločnosť :  Staromestská a.s. 
                            so sídlom: Vajanského nábrežie č. 3 
                                              811 02 Bratislava 
                                              IČO: 35 804 092 
                            
 
2) Nájom nebytového priestoru sa schvaľuje s týmito podmienkam 
  

a) nájomné v sadzbe:  plocha kancelárií o výmere 101 m2   za 82,98  Eur/m2/rok   
                                      plocha vedľajších miestností o výmere 330,23 m2  za 33,19 Eur/m2/rok 
                                      plocha garáží na prízemí o výmere 302,98 m2  za 33,19 Eur/m2/rok 
                                      plocha garáží v suteréne o výmere 298,42 m2  za 33,19 Eur/m2/rok 
                                      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                                             spolu  39 301,77 Eur/ročne    
                                     
b) doba nájmu: určitá, 4 roky t.j.  od 1.1.2015 – 31.12.2019 
c) účel nájmu:  kancelárie, prevádzkové činnosti 
d) osobitná podmienka nájmu: súhlas s prenechaním nebytového priestoru do užívania tretiemu 

subjektu (t.j. podnájom), ktorý bude dodávateľským spôsobom zabezpečovať niektoré 
z činností pre Staromestskú a.s. a pre potreby mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (čistiace 
a upratovacie služby, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, ošetrovanie 
zelene, zimná údržba komunikácií )  

 
B)  k o n š t a t u j e, 
 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že spoločnosť  Staromestská a.s. je právnickou osobou, ktorej 
zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto je jej 
jediným akcionárom.  
Starometská a.s. zabezpečuje pre metskú časť plnenie vybratých verejných funkcií – udržiavanie 
čistoty verejných priestranstiev, správa a prevádzka zariadení ( verejné toalety, detské ihriská a pod.). 
 



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

Predmetom  nájmu  sú nebytové priestory   o  výmere 1032,63 m2, nachádzajúce sa v polyfunkčnom 
objekte – v budove na ulici Žilinská č. 1 v Bratislave, súpisné číslo 7111, katastrálne územie Staré 
Mesto, vedenom v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 8120, postavenej na pozemku parcela 
č. 7592/23, pozemku parcela č. 7592/24 a pozemku parcela č. 7592/4. 
 
Nájom predmetného nebytového priestoru sa predkladá na schválenie v súlade s ustanovením § 9a 
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad 
hodný osobitného zreteľa. 
 
Predmetom nájmu sú nebytové priestory o celkovej výmere 1032,63 m2, z toho kancelárie o celkovej 
výmere 101 m2, vedľajšie miestnosti (šatne, sprchy, WC, predsiene, chodby) o celkovej výmere 
330,23 m2, garáže na prízemí o výmere 302,98 m2, garáže v suteréne o výmere 298,42 m2 .  
 
Spoločnosť Staromestská a.s. bude pokračovať v realizácii a zabezpečovaní viacerých činností, ktoré 
doposiaľ vykonávala spoločnosť VEPOS BRATISLAVA, s.r.o. (napr. čistiace a upratovacie služby, 
ošetrovanie zelene, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, zimná údržba 
komunikácií, atď.). VEPOS BRATISLAVA, s.r.o. ukončí nájom dotknutých nebytových priestorov ku 
dňu 31.12.2014.  
 
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že spoločnosť  Staromestská a.s. je právnickou osobou, ktorej 
zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto je jej 
jediným akcionárom. Nebytové priestory bude Staromestská a.s. využívať aj ako prevádzkové a 
administratívne priestory pre plnenie predmetu svojej činnosti podnikania. 
 
Komisia pre nakladanie s majetkom a financie odporučila na svojom zasadnutí dňa 9.10.2014 
vyhovieť žiadosti o prenájom daného nebytového priestoru. 
 
Pri nájme majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa, rozhoduje miestne zastupiteľstvo 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov (§ 9a  ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

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

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

Dátum vyhotovenia 02.10.2014 
Čas vyhotovenia: 16:30:11 

VÝPIS Z LISTU VLASTNíCTVA Č. 8120 
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

Stavby 
Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby 

7111 7592/23 20 Polyfunkčný súbor 

Druh ch.n. Umiest. stavby 

1 

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 7111 je evidovaný na liste vlastnietva číslo 5675. 
7111 7592/24 20 Polyfunkčný súbor 

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 7111 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 8552. 
Legenda: 
Druh stavby: 

20 - Iná budova 
Kód umiestnenia stavby: 

1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu 

ČASŤ B: VLASTNíCI A INÉ OPRÁ VNENÉ OSOBY 

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

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

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

IČO: 

1 /1 

Titul nadobudnutia Zmluva o splnení záväzku prevodom nehnutel'nosti V-3662/2005 zo dňa 27.12.2005 

Účastník právneho vzťahu: Správca 

2 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, Bratislava, 
SR 

IČO: 
K vlastníkovi Č. 1 je správa k nehnutel'nosti na stavbu na parc.č. 7592/23,24, súpisné číslo 7111 

ČASŤ C: ŤARCHY 
Bez zápisu. 

Iné údaje: 

1 /1 

2 K vlastníkovi Č. 1 je správa k nehnutel'nosti na stavbu na parc.č. 7592/23,24, súpisné číslo 7111 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

Informatívny výpis 1/1 Aktualizácia katastrálneho portálu: 29.09.2014 
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Štatutárny orgán: 

Konanie menom 
spoločnosti: 

Základné imanie: 

Akcie: 

prevádzkovanie športových zariadení (od: 22.11.2012) 

organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od: 22.11.2012) 

čistiace a upratovacie služby (od: 22.11.2012) 

reklamné a marketingové služby (od: 22.11.2012) 

fotografické služby (od: 22.11.2012) , 

služby súvisiace a produkciou filmov alebo videozáznamov (od: 22.11.2012) 

prieskum trhu a verejnej mienky (od: 22.11.2012) 

ozvučovanie kultúrnych a spoločenských podujatí (od: 22.11.2012) 

výroba obrazového záznamu spoločenských udalostí na (od: 22.11.2012) 
objednávku 

nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou (od: 22.11.2012) 
hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla 

vykonávanie odťahovej služby (od: 22.11.2012) 

skladovanie (od: 22.11.2012) 

lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby (od: 29.03.2013) 

prevádzkovanie verejných WC (od: 27.11.2013) 

čistenie kanalizačných systémov (od: 27.11.2013) 

osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie (od: 27.11.2013) 
dopravných značiek 

prípravné práce k realizácii stavby (od: 27.11.2013) 

dokončovacie stavb né práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od: 27.11.2013) 

správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu (od: 27.11.2013) 

finančný leasing (od: 27.11.2013) 

predstavenstvo 

Mgr. PaeDr. Barbora Oráčová , PhD. - predseda 
Wilsonova 2 
Bratislava 811 04 
Vznik funkcie: 29.06.2011 

Ing. Pavol Baxa - člen predstavenstva 
Bartókova 6 
Bratislava 811 02 
Vznik funkcie: 15.05.2013 

Mgr. Kamil Homol'a - člen predstavenstva 
Za sokolovňou 3 
Bratislava 811 04 
Vznik funkcie: 01.10.2013 

Menom spoločnosti koná predseda predstavenstva spoločne s 
jedným členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa 
uskutočňuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí 
svoj podpis predseda predstavenstva spoločne s jedným 
členom predstavenstva. 

939055,964951 EUR Rozsah splatenia: 892584,478524 EUR 

Počet: 1 
Druh: kmeňová akcia na meno 
Podoba: listinné 
Menovitá hodnota: 478 888,667597 EUR 

Počet: 10 
Druh: kmeňové akcie na meno 
Podoba: listinné 
Menovitá hodnota: 3,319392 EUR 

Počet: 1 
Druh: kmeňová akcia na meno 
Po-doba-:-listinné--~----~----'------

Menovitá hodnota: 393746,265685 EUR 

(od: 22.01.2001) 

(od: 01.09.2011) 

(od: 05.09.2013) 

(od: 15.10.2013) 

(od: 22.01.2001) 

(od: 15.12.2009) 

(od: 15.12.2009) 

(od: 15.12.2009) 

(od: 15:12:2009) 

http://www.orsr.sk/vvpis.asp?ID=30867&SID=2&P=0 2.10.2014 



.j z obchodného registra SR 

Akcionár: 

Dozorná rada: 

Ďalšie právne 
skutočnosti: 

Dátum aktualizácie 
údajov: 

Dátum výpisu: 

=-

Počet: 1 
Druh: kmeňová akcia na meno 
Podoba: listinné 
Menovitá hodnota: 66387,837749 EUR 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 
Vajanského nábrežie 3 
Bratislava 811 02 

Ing. Kamil Procházka - člen 
Majakovského 13 
Bratislava 
Vznik funkcie: 26.06.2003 

Doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. 
Škarniclova 2 
Bratislava 811 03 
Vznik funkcie: 29.06.2011 

Ing. Martin Borgul'a 
Chorvátska 2 
Bratislava 811 08 
Vznik funkcie: 15.05.2013 

Mgr. Miroslava Babčanová 
Heydukova 19 
Bratislava 811 08 
Vznik funkcie: 15.05.2013 

RNDe. Mário Ležovič 
Zelená 1 
Bratislava 811 01 
Vznik funkcie: 15.05.2013 

(od: 15.12.2009) 

(od: 27.11.2013) 

(od: 14.11.2003) 

(od: 01.09.2011) 

(od: 05.09.2013) 

(od: 05.09.2013) 

(od: 05.09.2013) 

Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií (od: 22.01.2001) 
zakladatel'skou listinou zo dňa 15.12.2000 a rozhodnutím 
zakladatel'a urobeným do notárskej zápisnice N 134/2000 Nz 
134/2000 zo dňa 15.12.2000 v zmysle § 154 a § 172 Z.Č. 513/91 
Zb. v znení neskorších predpisov. 

Notárska zápisnica č. N 85/2001, Nz 85/2001 zo dňa 2.5.2001, (od: 02.08.2001) 
osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo 
zvýšené základné imanie a schválená zmena stanov. 

Notárska zápisnica zo dňa 5. 4. 2002 osvedčujúca priebeh (od: 22.04.2002) 
mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo zvýšené 
základné imanie spoločnosti, zmenený počet a menovitá 
hodnota akcií, prerokované odstúpenie z funkcií členov 
predstavenstva, odvolaný a zvolený člen dozornej rady, 
schválený dodatok č. 1 k Zakladatel'skej listine a dodatok č. 2 k 
Stanovám spoločnosti. Jediným akcionárom spoločnosti je: 
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 811 
02 Bratislava. 

Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 15.7.2003. Rozhodnutie (od: 14.11.2003) 
akcionára z 26.6.2003, funkcia člena predstavenstva Doc. Ing. 
Arch. Petra Gandia zanikla dňa 26.6.2003, funkcia členov 
dozornej rady Ing. Jána Odzgana, Ing. L. Taligu zaniká dňa 
26.6.2003. 

Rozhodnutie akcionára zo dňa 3.12.2007.Zápisnica zo (od: 11.04.2008) 
zasadnutia dozornej rady zo dňa 3.12.2007. 

Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.06.2011 (od: 01.09.2011) 

Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo (od: 22.11.2012) 
dňa 12.11.2012. 

Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa (od: 05.09.2013) 
26.03.2013. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.05.2013. 

Rozhodnutie jediného akcionátra zo dňa 30.09.2013. (od: 15.10.2013) 

Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo (od: 27.11.2013) 
dňa 06.11.2013. 

01.10.2014 

02.10.2014 
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o obchodnom registri SR I Návod na používanie OR! I Naša adr:e.s.a[ZJ, ___________ -i 
Vyhľadávanie podľa: obchodného mena I identifikačného čísla 
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Výpis z obchodného registra SR 

sídla I spisovej značky I priezviska a mena osoby 

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