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N  Á  V  R  H 
na predaj 100% obchodného podielu v obchodnej spoločnosti R.B.I., spol. s r.o.   

 
 
 
 
 
Predkladateľ:                                                     Návrh uznesenia miestnej rady 
 
                                                                             Miestna rada mestskej časti 
Ing. arch. Andrej Petrek                                       Bratislava-Staré Mesto  
starosta mestskej časti                                o d p o r ú č a 
                                                                 Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
                                                                              Bratislava-Staré Mesto     
                                                                              prerokovať predložený návrh 
  
 
Zodpovedný:                                                       Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
                                                                                        
JUDr. Marek Šujan                                         
vedúci právneho oddelenia                                    - v materiáli 
                                                                                                                             
 
Spracovateľ:                                                        Materiál obsahuje: 
      
JUDr. Marek Šujan                                               - návrh uznesenia 
vedúci právneho oddelenia                                   - dôvodovú správu 
                                                                              - znalecký posudok (časť) 
JUDr. Marek Jánošík                                            - výpisy z OR 
právne oddelenie                                                   - záväzný návrh zmluvy o prevode obchodného       
                                                                                 podielu (bude  predložený  ku  dňu zasadnutia  
                                                                                 miestneho zastupiteľstva) 
  
                             

Bratislava, jún 2010 
 



 
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 čl. 12 ods. 1  Zásad hospodárenia  s majetkom  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, predaj                     
100% obchodného podielu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v  obchodnej spoločnosti 
R.B.I., spol. s r.o., so sídlom Hlavné námestie 3, 811 01  Bratislava, IČO: 31 366 520,  
 
za kúpnu cenu 5.170.000,- EUR,  
 
do vlastníctva obchodnej spoločnosti SCHÖNDORF, s.r.o., so sídlom Štefanovičova 12,          
811 04  Bratislava, IČO: 35 721 766. 
 
Kupujúci je povinný uzatvoriť zmluvu o prevode obchodného podielu v lehote 30 dní od 
predloženia záväzného návrhu zmluvy o prevode obchodného podielu. 
 
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 
 
 B. ž i a d a   
 
starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vykonať všetky úkony potrebné k vykonaniu tohto 
uznesenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



D ô v o d o v á    s p r á v a 
 

Obchodná spoločnosť R.B.I., spol. s r.o. (ďalej len „spoločnosť“) bola založená v roku 
1994 jediným zakladateľom (spoločníkom) – mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto (ďalej len 
„mestská časť“ tiež „zakladateľ“).  Uznesením zakladateľa zo dňa 17.7.1994 bol prijatý do 
spoločnosti nový spoločník - zahraničná spoločnosť ÖRAG Österreichische Realitäten – 
Aktiengesellschaft, ktorý získal podiel na základnom imaní vo výške 60%. Základné imanie 
spoločnosti vo výške 51.360.000,- SKK tvorilo 5 budov (na Hlavnom nám. 2, Hlavnom nám. 3, 
Hlavnom nám. 4, na Ventúrskej 14, na Sedlárskej 5) a zastavaných pozemkov v centre 
Bratislavy. V predmetných budovách sa nachádzajú obchodné, reštauračné a kancelárske 
priestory. Budovy boli komplexne zrekonštruované s použitím dlhodobého investičného úveru, 
ktorý poskytla rakúska banka vo výške 101.300.000,- ATS na dobu 20 rokov (splatnosť úveru 
bola neskôr predĺžená na 30 rokov). Po ukončení rekonštrukcie sa budovy začali postupne od 
roku 1997 prenajímať. V roku 2000 sa mestská časť rozhodla odkúpiť od zahraničného 
spoločníka jeho 60% obchodný podiel v spoločnosti a opätovne sa tak stala jediným 
spoločníkom spoločnosti. Mestská časť v súčasnosti vlastní 100% obchodného podielu 
v spoločnosti, ktorého všeobecná hodnota je v zmysle záverov znaleckého posudku ku dňu 
31.8.2009 vo výške 5.026.490,- EUR (znalecký posudok č. 101/2009 zo dňa 30.10.2009, 
spracovateľ: CORPORA, a.s.).  
 

Komisia pre nakladanie s majetkom a Finančná komisia Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti (ďalej len „komisie“) za účelom naplnenia príjmovej časti rozpočtu mestskej časti 
určili majetok, z predaja ktorého by bolo možné získať finančné prostriedky na realizáciu 
investičných zámerov mestskej časti a na zabezpečenie riadneho chodu samosprávy mestskej 
časti. Medzi takto určený majetok mestskej časti, vhodný na odpredaj, komisie zaradili  aj 100% 
obchodný podiel mestskej časti v spoločnosti, pretože mestská časť z dôvodu vysokej úverovej 
zaťaženosti spoločnosti nepoberá žiadny výnos z podnikania spoločnosti (podiel na zisku) a  
obchodný podiel v spoločnosti a s ním súvisiace práva mestská časť v súčasnosti ani nepotrebuje 
na plnenie samosprávnych úloh.  
 

 Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa komisie na svojom spoločnom zasadnutí 
dňa 15.4.2010 zaoberali návrhom na odpredaj 100% obchodného podielu mestskej časti v 
spoločnosti a uznesením č. 412/2010 požiadali Miestny úrad mestskej časti o vypracovanie  
podkladov pre vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj 100% obchodného podielu 
v spoločnosti. Komisie na svojom spoločnom zasadnutí dňa 22.4.2010, po prerokovaní 
súťažných podmienok,  uznesením č. 413/2010 odporučili vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž  na 
odpredaj 100% obchodného podielu v spoločnosti.  
 

Mestská časť, ako vlastník 100% obchodného podielu v spoločnosti, vyhlásila 
rozhodntím starostu mestskej časti z 23.4.2010, obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší  návrh na 
uzavretie zmluvy o prevode obchodného podielu v spoločnosti. Jediným kritériom hodnotenia 
súťažných návrhov bola ponúkaná cena za odkúpenie 100% obchodného podielu v spoločnosti. 
Oznámenie o zámere mestskej časti  predať 100% obchodný podiel v spoločnosti bol uverejnený 
v periodikách: Hospodárske noviny, Bratislavské noviny, Bratislavský kuriér. Súťažné návrhy 
bolo možné podávať do 17.5.2010 do 12.00 hod. Podľa súťažných podmienok obchodnej 
verejnej súťaže boli navrhovatelia povinní pred podaním súťažného návrhu zaplatiť peňažnú 
zábezpeku v sume 1.000.000,- EUR. V rámci obchodnej verejnej súťaže boli záujemcovia 
oprávnení vykonať v spoločnosti audit, ktorého súčaťou  bola aj  obhliadka majetku spoločnosti. 



Súťažné návrhy podali celkom štyria navrhovatelia. Víťazom obchodnej verejnej súťaže sa stala 
obchodná spoločnosť SCHÖNDORF, s.r.o., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04  Bratislava,                  
IČO: 35 721 766, ktorá ponúkla cenu za odkúpenie 100% obchodného podielu v spoločnosti vo 
výške 5.170.000,- EUR.  

 
Komisie na svojom spoločnom zasadnutí dňa 20.5.2010 odporučili starostovi mestskej 

časti predložiť na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti návrh na predaj 100% 
obchodného podielu mestskej časti v spoločnosti.  
 

Podľa čl. 12 ods. 1 Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti a s majetkom 
zvereným do správy mestskej časti Miestne zastupiteľstvo mestskej časti je oprávnené zakladať 
a rušiť obchodné spoločnosti a iné právnické osoby, schvaľovať výšku majetkovej účasti 
v právnickej osobe a schvaľovať zástupcov mestskej časti do ich orgánov. 

 
S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti predkladateľ navrhuje, aby Miestne 

zastupiteľstvo mestskej časti schválilo, v súlade s čl. 12 ods. 1 Zásad hospodárenia  s majetkom 
mestskej časti  a s majetkom zvereným do správy mestskej časti, predaj 100% obchodného 
podielu mestskej časti v spoločnosti, za kúpnu cenu 5.170.000,- EUR, do vlastníctva obchodnej 
spoločnosti SCHÖNDORF, s.r.o., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04  Bratislava,                  
IČO: 35 721 766. 
 


