
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

Bratislava, september 2012 
 

 
 
 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady        dňa 18.09.2012 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa 25.09.2012 
 
 
 
 

N  Á  V  R  H  
na predaj pozemkov vo vnútrobloku Záhradnícka-Krížna,  

ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
parc. č. 10224/7 a parc.č. 10242/3 

______________________________________________________________ 
 

 
 
 
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  
- kópiu katastrálnej mapy  
- územnoplánovaciu informáciu 
- 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. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom nehnuteľnosti vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
nachádzajúce sa v Bratislave vo vnútrobloku medzi ulicami Záhradnícka č. 21 až č.31 
a Krížna č.20 až č.28, a to pozemok parc.č. 10224/7 o výmere 241 m2 zapísaný v katastri 
nehnuteľností na LV č. 10 ako ostatná plocha a pozemok parc.č. 10242/3 o výmere 69 
m2, k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavaná plocha , 
do vlastníctva spoločnosti MACHO consulting, s. r. o., sídlo: Exnárova 28, 821 03 
Bratislava, IČO: 45 940 665 za cenu 45 100,00 EUR.  

 
2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 

 
3. V prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy zmluvnými stranami do jedného 

mesiaca odo dňa prijatia uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto týkajúceho sa predaja nehnuteľnosti, stratí uznesenie platnosť. 

 
B. konštatuje, že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ chce pozemky primerane upraviť 

a vytvoriť nové bezplatné parkovacie miesta. Naviac chce, ako stavebník a investor na 
susedných pozemkoch parc.č. 10231/5, 10231/8 a 10231/9, ktoré má v nájme od vlastníka - 
spoločnosti TLD, s.r.o., sídlo: Bajkalská 25 A, 825 03 Bratislava, IČO: 36 378 020 na dobu 
neurčitú, zrekonštruovať chátrajúcu budovu  a dostavbu na mieste asanovanej stavby. 

 



D ô v o d o v á    s p r á v a 
 
 
 

Predmetom predaja sú nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúce sa v Bratislave vo vnútrobloku medzi ulicami 
Záhradnícka č. 21 až č.31 a Krížna č.20 až č.28, a to pozemok parc.č. 10224/7 o výmere 241m2 
zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako ostatná plocha a  pozemok            parc.č. 
10242/3 o výmere 69 m2, k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako 
zastavaná plocha . 

 
Ako dôvod hodný osobitného zreteľa sa uvádza, že žiadateľ chce pozemky primerane 

upraviť a vytvoriť nové bezplatné parkovacie miesta. Naviac chce, ako stavebník a investor na 
susedných pozemkoch parc.č. 10231/5, 10231/8 a 10231/9, ktoré má v nájme od vlastníka - 
spoločnosti TLD, s.r.o., sídlo: Bajkalská 25 A, 825 03 Bratislava, IČO: 36 378 020 na dobu 
neurčitú, zrekonštruovať chátrajúcu budovu  a dostavbu na mieste asanovanej stavby. 

 
Všeobecná hodnota pozemku parc.č. 10224/7 určená znaleckým posudkom vypracovaným 

Ing. Jurajom Nagyom PhD. dňa 12.05. 2011, č. 25/2011 je 31 710,78 EUR. Všeobecná hodnota 
pozemku parc.č. 10242/3 určená znaleckým posudkom vypracovaným Ing. Jurajom Nagyom 
PhD. dňa 12.05. 2011, č. 26/2011 je 9 079,02 EUR.  Spolu je to 40 789,80 EUR a po 
zaokrúhlení 41 000,00 EUR. Predajná cena je navýšená o 10% na hodnotu 45 100,00 EUR. 

  
Komisia pre nakladanie s majetkom a s financiami odporučila dňa 06.09.2012 predaj 

predmetných pozemkov v súlade s ustanovením § 9a od. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 
Cena za 1 m2 je 145,48 EUR. 
 
Voči kupujúcemu neeviduje mestská časť žiadnu pohľadávku. 
 



Predaj dvoch pozemkov 
Vnútroblok Záhradnícka - Krížna ul. 
Parc.č. 10224/7, 10242/3 
 
 

 
 
 

 





Bojčev Teodor
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MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE

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: 69022/B 

Obchodné meno: 
MACHO consulting, s. r. o. (od: 02.12.2010)

Sídlo: Exnárova 28 
Bratislava 821 03 

(od: 02.12.2010)

IČO: 45 940 665 (od: 02.12.2010)

Deň zápisu: 
02.12.2010 (od: 02.12.2010)

Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným (od: 02.12.2010)

Predmet činnosti: činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických 
poradcov 

(od: 02.12.2010)

prípravné práce k realizácií stavby (od: 02.12.2010)

uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od: 02.12.2010)

dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov (od: 02.12.2010)

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti 
(veľkoobbchod) 

(od: 02.12.2010)

sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od: 02.12.2010)

sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od: 02.12.2010)

sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od: 02.12.2010)

cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 
miest na sedenie 

(od: 02.12.2010)

služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od: 02.12.2010)

finančný lízing (od: 02.12.2010)

poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov 
získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky 
majetkových hodnôt 

(od: 02.12.2010)

správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných 
živností 

(od: 02.12.2010)

prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než 
základných služieb spojených s prenájmom 

(od: 02.12.2010)

prenájom hnuteľných vecí (od: 02.12.2010)

administratívne služby (od: 02.12.2010)

vedenie účtovníctva (od: 02.12.2010)



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

vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od: 02.12.2010)

organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od: 02.12.2010)

reklamné a marketingové služby (od: 02.12.2010)

prieskum trhu a verejnej mienky (od: 02.12.2010)

finančný lízing (od: 02.12.2010)

Spoločníci: Marek Choma 
Sídlisko 34/154 
Tvrdošín-Medvedzie 027 44 

(od: 02.12.2010)

Výška vkladu každého 
spoločníka: 

Marek Choma 
Vklad: 5 000 EUR Splatené: 5 000 EUR 

(od: 02.12.2010)

Štatutárny orgán: 
konateľ (od: 02.12.2010)

Marek Choma 
Sídlisko 34/154 
Tvrdošín-Medvedzie 027 44 
Vznik funkcie: 02.12.2010 

(od: 02.12.2010)

Konanie menom 
spoločnosti: 

Za spoločnosť sú opravnení konať konatelia samostatne. 
Konatelia podpisujú za spoločnosť tak, že k obchodnému menu 
spoločnosti pripoja svoj podpis. 

(od: 02.12.2010)

Základné imanie: 5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR (od: 02.12.2010)

Ďalšie právne 
skutočnosti: 

Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo 
dňa .12.11.2010 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov. 

(od: 02.12.2010)

Dátum aktualizácie 
údajov:

 10.08.2012

Dátum výpisu:  13.08.2012
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