
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

Bratislava, apríl 2012 
 

 
 
 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady        dňa 17.04.2012 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa 24.04.2012 
 
 
 
 

N  Á  V  R  H  
na predaj pozemku pod stavbou na  Úprkovej ulici, parc.č. 4768 

  
______________________________________________________________ 

 
 
 
 
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 
Mgr. Vladimír Cipciar 
vedúci oddelenia 
právneho a správnych činností 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu  
- kópiu katastrálnej mapy 
- predchádzajúci súhlas primátora 
- 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 
 
schvaľuje 
 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave na Úprkovej ulici, a to 
pozemku parcela registra „E“, parc.č. 4768, k.ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri nehnuteľností 
na LV č. 8925 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 756 m2, do vlastníctva spoločnosti 
Funiversity, so sídlom na Gajovej 21, 811 09 Bratislava, IČO: 35 941 618 za cenu                   
197 250,00 EUR. 
 
Kúpna zmluva bude podpísaná najneskôr do 6 mesiacov odo dňa prijatia tohto uznesenia, inak 
uznesenie stratí platnosť. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej 
zmluvy. 



D ô v o d o v á    s p r á v a 
 
 
 

Predmetom predaja je nehnuteľnosť vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúca sa v Bratislave na Úprkovej ulici, a to 
pozemok parcela registra „E“, parc.č. 4768, (ďalej len „pozemok“), k.ú. Staré Mesto, zapísaný 
v katastri nehnuteľností na LV č. 8925 ako zastavané plochy a nádvoria, o výmere 756 m2. 

 
Na časti pozemku sa nachádza stavba súp.č. 3633, druh stavby: budova zdravotníckeho a 

sociálneho zariadenia, ktorej vlastníkom je kupujúci. V súčasnej dobe sa na pozemku nachádza 
súkromná základná škola, ktorú chce kupujúci prebudovať a zväčšiť. Za účelom zjednotenia 
vlastníctva pozemku s vlastníctvom stavby požiadal kupujúci o kúpu pozemku pod stavbou. 

 
V tomto prípade ide o jedinú parcelu, ktorá je z časti zastavaná stavbou a ostatná časť parcely 

tvorí priľahlú plochu. Podobný prípad môže byť pozemok pod garážou, ktorý nie je celý 
zastavaný garážou. Na základe toho sa predaj uskutoční v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. 
b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý znie: Ustanovenia  
odsekov 1 až 7 sa nepoužijú pri prevode majetku obce, a to pozemku zastavaného stavbou vo 
vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbou. 

 
Pôvodný návrh na predaj pozostával z troch pozemkov registra „C“, parc.č. 4768/2, 4771/2, 

4771/3, ktoré „zodpovedajú“ v registri „E“ pozemku parc.č.4768. 
Na tieto tri parcely registra „C“ však ešte nie je v katastri nehnuteľností založený list 

vlastníctva a k ich zapísu dôjde až následne pri povoľovaní vkladu do katastra k pozemku 
parcela  registra „E“ parcelné č. 4768. 

 
Všeobecná hodnota predávaného pozemku určená znaleckým posudkom vypracovaným    

Ing. Miloslavom Ilavským, PhD. zo dňa 14.05.2011 č. 101/2011 je 179 323,20 EUR, čo 
predstavuje 237,20 EUR/m2 a kúpna cena je navýšená o 10%, čo predstavuje 260,91 EUR/m2. 

 
Komisia pre nakladanie s majetkom a s financiami odporučila schváliť predaj predmetného 

pozemku v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov. 

 
Súhlas primátora zo dňa 20.03.2012 je za cenu nie nižšiu ako 238,00 EUR/m2. 
 
Voči kupujúcemu neeviduje mestská časť žiadnu pohľadávku. 



Predaj pozemku pod stavbou 
Úprkova 3 
Parc.č. 4768 
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Bratislava 15. marca 2012 
Č.j.: MAGS SNM 37419/12 -Z/6zrfo 

na základe Vašej žiadosti zo dňa 29.2.2012 zn. 665/9035/2012/MAJlFer, vo veci 
udelenia predchádzajúceho súhlasu primátora k prevodu vlastníctva nehnuteľného 

majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, udeľujem 

predchádzajúci súhlas č. O 1 O 1 OO 11 12 

poôra· čl. 80hds.· 5 Štatútu hktVného mesta SR; Bratislavy .kodpredaju·pozemkov 
registra "C" na Úprkovej ulici, katastrálne územie Staré Mesto' 

• parc. Č. 4768/2 - zastavané plochy a nád"oria o výmere 305 m2 

• parc. Č. 4771/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 348 m2 

• parc. Č. 477113 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 103 m2 

ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva Č. 8925 ako pozemok 
registra "E" parc. Č. 4768 - záhrady o výmec'e 756 m2

, do vlastníctva vlastníkovi stavby 
súpisné číslo 3633 nachádzajúcej sa na pozemku registra "C" parc. č. 4768/2, za cenu 
najmenej vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej v aktuálnom znaleckom 
posudku, vypracovanom v súlade s požiadavkami zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí, v znení neskorších predpisov, nie však nižšiu ako 238,- €/m2

• 

Predchádzajúci súhlas platí s podmienkami: 

predaj bude uskutočnený v súlad,; so všetkými ustanoveniami zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, vzťahujúcimi sa na 
prevod vlastníctva nehnuteľnosti 

na predmet predaja nie je uplatnený reštitučný nárok podľa príslušných 
právnych predpisov, okrem reštitql;ného nároku uplatneného podľa zákona č. 
503/2003 Z. z. 



v prípade uplatnenia predkupného práva - predkupné právo môže byť dohodnuté 
len pre hlavné mesto SR Bratislavu 

v kúpnej zmluve bude dohodnutý ~ermín zaplatenia kúpnej ceny patriacej 
hlavnému mestu SR Bratislave v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 
(ako aj prípadné sankcie) najneskôr do 30 dní odo dňa obojstranného podpísania 
kúpnej zmluvy. 

Tento súhlas platí 12 mesiacov odo dila podpisu. 

S pozdravom 

Vážená pani 
PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto 
Vajanského nábr. 3 
81421 Bratislava 
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Slovensky  | English
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !
Oddiel:  Sro Vložka číslo:  36517/B
Obchodné meno: Funiversity, s.r.o.   (od: 18.06.2005)
Sídlo: Gajova 21

Bratislava 811 09
  (od: 18.06.2005)

IČO: 35 941 618   (od: 18.06.2005)
Deň zápisu: 18.06.2005   (od: 18.06.2005)
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným   (od: 18.06.2005)
Predmet činnosti: poskytovanie služieb starostlivosti o deti s výnimkou

činností uvedených v zákone č. 195/1998 Z.z. o
sociálnej pomoci

  (od: 18.06.2005)

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému
spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti

  (od: 18.06.2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným
prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu
voľnej živnosti

  (od: 18.06.2005)

sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb
a výroby v rozsahu voľnej živnosti

  (od: 18.06.2005)
upratovacie služby   (od: 18.06.2005)
pranie a žehlenie bielizne   (od: 18.06.2005)
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru   (od: 18.06.2005)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových
priestorov s poskytovaním doplnkových služieb -
obstarávateľské služby spojené s prenájmom

  (od: 18.06.2005)

školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti   (od: 18.06.2005)
organizovanie športových, kultúrnych, spoločenských
podujatí, seminárov a školení

  (od: 18.06.2005)

Spoločníci: Andrea Miháleková
Pernecká 3287/11

  (od: 18.06.2005)
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Bratislava 841 04
JUDr. Miroslav Bobák
Pčolinská 1408/38
Snina 069 01

  (od: 11.06.2011)

Ing. Jozef Antošík
Sad na Studničkách 4/8191
Žilina 010 01

  (od: 22.09.2011)

Ernö Kelecsényi
József Attila u. 120/A
Györ 9028
Maďarsko

  (od: 04.08.2010)

Výška vkladu
každého spoločníka: Andrea Miháleková

Vklad: 608 299 EUR Splatené: 608 299 EUR
  (od: 04.08.2010)

Ernö Kelecsényi
Vklad: 608 298 EUR Splatené: 608 298 EUR

  (od: 04.08.2010)
JUDr. Miroslav Bobák
Vklad: 1 100 000 EUR Splatené: 1 100 000 EUR

  (od: 11.06.2011)
Ing. Jozef Antošík
Vklad: 1 100 000 EUR Splatené: 1 100 000 EUR

  (od: 22.09.2011)

Štatutárny orgán: konateľ   (od: 18.06.2005)
Andrea Miháleková
Pernecká 3287/11
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 18.06.2005

  (od: 18.06.2005)

Ernö Kelecsényi
József Attila u. 120/A
Györ 9028
Maďarsko
Vznik funkcie: 07.07.2010

  (od: 04.08.2010)

Konanie menom
spoločnosti: Za spoločnosť je oprávnený konať konateľ samostatne.

Konateľ za spoločnosť sa podpisuje tak, že k
vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu
spoločnosti pripojí svoj podpis.

  (od: 18.06.2005)

Základné imanie: 3 416 597 EUR Rozsah splatenia: 3 416 597 EUR   (od: 22.09.2011)
Ďalšie právne
skutočnosti: Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou

zmluvou zo dňa 16.05.2005 v zmysle ust. § 105 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb.

  (od: 18.06.2005)

Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa
16.4.2009.

  (od: 22.09.2009)
Zápsinica z valného zhromaždenia zo dňa 30.07.2010   (od: 04.08.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.8.2011 -
zvýšenie základného imania.

  (od: 22.09.2011)

Dátum aktualizácie
údajov:  10.04.2012
Dátum výpisu:  11.04.2012
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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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