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NÁVRH  UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

udelenie mandátu primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy na zastupovanie hlavného mesta 
SR Bratislavy vo všetkých právnych úkonoch súvisiacich s účasťou na dražbe nehnuteľností 
v k. ú. Staré Mesto, pozemkov registra „C“ KN parc. č. 2792/45 – zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere  145 m²,  parc.  č.  2792/46  – zastavané  plochy  a  nádvoria  vo  výmere 103 m²,  
parc. č. 2792/48 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 554 m², parc. č. 2792/49 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 246 m², parc. č. 2792/50 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
15 m², parc. č. 2792/51 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 15 m², parc. č. 2792/52 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 30 m², parc. č. 2792/53 – zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 54 m², parc. č. 2792/70 – ostatné plochy vo výmere 17 062 m², parc. č. 2793 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 254 m², parc. č. 2799/1 – zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 4 533 m², parc. č. 2799/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 29 m², parc. 
č. 2804/1 – záhrady vo výmere 717 m², parc. č. 2804/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
37 m², parc. č. 2804/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 26 m², parc. č. 2805/1 – záhrady 
vo výmere 234 m², parc. č. 2805/5 – ostatné plochy vo výmere 383 m² a parc. č. 2806/5 – ostatné 
plochy vo výmere 464 m², zapísaných na LV č. 9638, vyhlásenej spoločnosťou U9, a.s., 
so sídlom Zelinárska 6, Bratislava, IČO 35849703,  pričom maximálna suma najvyššieho 
podania nie je určená, 
 
s nasledovnými podmienkami: 
 
1. Odplatné nadobudnutie vydražených nehnuteľností je podmienené schválením v Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. 
2. Zábezpeka na kúpu nehnuteľností v sume 49 000,00 Eur bude uhradená bezhotovostným 

prevodom v prospech dražiteľa v lehote do 05. 10. 2020, teda do termínu začatia dražby. 
3. V prípade zrušenia dražby alebo  ak Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

neschváli odplatné nadobudnutie vydražených nehnuteľností, toto uznesenie stratí platnosť.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET: Návrh na prihlásenie sa do dražby nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, situovaných v blízkosti Horského parku 

 
ŽIADATEĽ: Hlavné mesto SR Bratislava  
 
VLASTNÍK: Ing. Pavol Krúpa, rod. Krúpa  
 Trstínska 7369/11, 841 01 Bratislava  

Vlastník pozemky nadobudol kúpou pod V-34588/15 zo dňa 18.01.2016. 
Ing. Pavol Krúpa bol členom dozornej rady spoločností Arca Capital 
Slovakia, a.s., Arca Capital Funding, a.s. a bývalý predseda 
predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. 

 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV: 
 
parc. č.  druh pozemku výmera v m² _ __ hodnota ZP_ 
2792/45     zastavaná plocha        145      70 172,75 Eur 
2792/46     zastavaná plocha        103       49 846,85 Eur 
2792/48     zastavaná plocha        554    268 108,30 Eur 
2792/49     zastavaná plocha        246    119 051,70 Eur 
2792/50     zastavaná plocha          15        7 259,25 Eur 
2792/51     zastavaná plocha          15        7 259,25 Eur 
2792/52     zastavaná plocha          30      14 518,50 Eur 
2792/53     zastavaná plocha          54      26 133,30 Eur 
2792/70     ostatná plocha    17062           8 257 154,90 Eur 
2793      zastavaná plocha        254    122 923,30 Eur 
2799/1      zastavaná plocha      4533           3 656 272,47 Eur 

2799/4      zastavaná plocha          29      23 391,11 Eur 

2804/1      záhrady         717    346 992,15 Eur 
2804/2      zastavaná plocha          37      17 906,15 Eur 
2804/3      zastavaná plocha          26      12 582,70 Eur 
2805/1      záhrady         234    113 244,30 Eur 
2805/5      ostatná plocha        383    185 352,85 Eur 
2806/5      ostatná plocha        464    224 552,80 Eur 
            Spolu:    24 901  m²   Spolu: 13 522 722,63 Eur 
 
SKUTKOVÝ STAV 
 

Predmet dražby:  
Podľa majetkovoprávneho šetrenia predmetom vyhlásenej dražby sú pozemky 

nachádzajúce sa v oplotenom areáli, ktorý sa rozprestiera medzi ulicami Francúzskych 
partizánov, Majakovského, Búdková a Stará Vinárska Bratislava. Celý areál má rozlohu cca 
2,4 ha. a nachádza sa v ňom letné kúpalisko Mičurin, kúpalisko Ekoiuventa, dvor, hospodársky 
sklad, murované chlievy a borovicový lesík. 

 
Areál tvoria pozemky registra „C“ KN parc. č. 2792/45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, parc. 

č. 2793, 2804/2,3 k. ú. Staré Mesto, na ktorých sú situované murované chlievy a hospodárske 
budovy, vedené ako národné kultúrne pamiatky. Predmetné stavby sú vo vlastníctve SR - 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, zapísané na LV č. 5148. 

 
Pozemky parc. č. 2792/70, 2799/1,2804/1, 2805/1, 2805/5, 2806/5 k. ú. Staré Mesto, 

tvoria dvor celého areálu. K pozemku parc. č. 2792/70, k. ú. Staré Mesto, slúžiaceho ako dvor 
bolo vyhlásené ochranné pásmo národnej kultúrnej pamiatky Slavín a Pamiatkovej zóny 
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Bratislava – centrálna mestská časť. Zároveň v danom areáli bolo identifikované ochranné 
pásmo historických objektov Schodisko č. ÚZPF 12041/2 a časť terasy pamiatkového objektu 
Dom mládeže 12041/1 národnej kultúrnej pamiatky areál (Ekoiuventa). 

 
Na pozemku parc. č. 2799/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 29 m², k. ú. Staré 

Mesto, je vybudovaná stavba garáže zapísaná na LV č. 6336 v podielovom spoluvlastníctve 
Romana Hutiru v podiele ½, Niny Aleksiovej v podiele ¼, Richarda Hutiru v podiele 1/8 
a Romana Hutiru v podiele 1/8, ktorú nadobudli dedením v roku 2012. 

 
Areál je uzatvorený, oplotený a nie je prístupný verejnosti. V súčasnosti sú pozemky 

neudržiavané, zaburinené a v zanedbanom stave. Borovicový lesík je tiež neudržiavaný. Susedné 
pozemky sú vo vlastníctve SR – Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ing. Štefana 
Beleša, Veroniky Rijákovej, spoločnosti Park Residence, s.r.o.  

 
Hlavné mesto nie je vlastníkom daných pozemkov, tieto neužíva a ani sa nepodieľa na 

ich správe. 
 
Osobitosti areálu: 
V severnej časti areálu sa nachádza jedinečný chránený prírodný areál „Borovicový 

lesík“.  Tiež je v areáli nefunkčný bazén so šatňami, skleníky, prírodný amfiteáter s pódiom a iné 
pavilóny v súčasnosti nevyužívané. Podľa zistení, v jednom z pavilónov sa nachádza funkčné 
ubytovacie zariadenie, čo bude možné spresniť vykonanou obhliadkou. 

 
Areál je charakteristický tým, že sa v ňom nachádza kultivovaný mestský park so 

zakomponovanými zvyškami niekdajších záhrad. Na časti parku je vybudovaná unikátna 
dendrologická záhrada. Areál je kompozične vyvážený prispôsobený prírodným danostiam 
územia. Podľa historických záznamov areál bol založený na mieste bývalej záhrady Sans 
Sousi.  

 
Ide o plochu s výskytom historických, kultúrnych, sociálnych hodnôt s prevahou 

ekologicky stabilných plôch, ktoré je vhodné sprístupniť verejnosti vytvorením rozmanitého 
prostredia s možnosťou rozličných prírodných, relaxačných ale aj kultúrnych aktivít.  

 
Využitie pozemkov podľa Územného plánu  
Nehnuteľnosti sa nachádzajú vo výhľadovej lukratívnej lokalite. Okolitú zástavbu tvoria 

objekty občianskej vybavenosti a objekty slúžiace na bývanie. Pozemky sú mierne svahovitého 
charakteru s možnosťou napojenia na všetky inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, elektrina, 
plyn, telekomunikácie).  

 
Riešená lokalita spadá do dvoch sektorov č. 7, ktorý je dominantný čo do rozsahu 

pozemkov a č. 19 pre parc. č. 2799/1,4 k. ú. Staré Mesto.  
 
V sektore 7 je prevládajúca funkcia občianska vybavenosť a zeleň. Pozemky sa 

nesmú využiť na výrobu, sklady, dielne, čerpacie stanice a iné podnikateľské aktivity 
s negatívnym vplyvom na životné prostredie. Pozemky je možné zastavať len v obmedzenom 
rozsahu, a teda sú určené pre rozvoj zelene, pričom je možné pozemky využiť pre oddych 
a rekreáciu.  

 
V sektore 19 je prevládajúcou funkciou občianska vybavenosť a ako doplňujúca 

funkcia je stanovený šport a rekreácia. Pozemky nemožno využiť na výrobu, sklady, dielne 
čerpacie stanice a iné podnikateľské činnosti s negatívnym vplyvom na spoločenské prostredie.  

 
Celý areál je možné využiť na rôzne verejnoprospešné aktivity spojené s rekreáciou, 

rozvojom zelene, cestovného ruchu a čiastočne zastavať drobnými stavbami.  



 
Ťarchy na dražených nehnuteľnostiach  
Pozemky sú zaťažené: 
- vecným bremenom podľa zákona č. 351/2011 Z. z. telekomunikačného zákona 

v prospech spoločnosti Orange Slovensko, a.s., 
- vecným bremenom právo prechodu a prejazdu cez pozemok parc. č. 2792/70 k. ú. 

Staré Mesto v prospech fyzických osôb (Roberty Belešovej, Michaela Bothe, Ing. 
Štefana Beleša) a v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., 

- záložným právom v prospech Privatbanka, a.s. zriadeným pod V-24152/2016 zo dňa 
09.09.2016.    

 
Dražba 
Spoločnosť U9, a.s. predložila podaním zo dňa 21.08.2020, doručeným hlavného mestu 

SR Bratislave dňa 26.08.2020 oznámenie, že bola poverená organizáciou dražby pozemkov 
zapísaných na LV č. 9638 k. ú. Staré Mesto. Spoločnosť U9, a.s. bola založená v roku 2002, od 
kedy spoločnosť narástla na lídra v oblasti realít.  
  
 Dražba sa bude konať dňa 05.10.2020 o 10:00 hod. v Bratislave. Pričom zábezpeka 
predstavuje sumu 49 000,00 Eur. Obhliadky nehnuteľností boli určené na dátum 16.09.2020 
a 30.09.2020. Hlavné mesto SR Bratislava robí všetky kroky k tomu, aby bolo možné sa 
zúčastniť obhliadky v termíne 30.09.2020.  
 
 Dražobnú zábezpeku v sume 49 000,00 Eur je potrebné zložiť do otvorenia dražby, teda 
do 05.10.2020 do 10:00 hod. V prípade nevydraženia nehnuteľností bude zábezpeka vrátená bez 
zbytočného odkladu po skončení dražby. Upozorňujeme, že v prípade, ak Mestské 

zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy neschváli konečnú výšku kúpnej ceny po tom, 

ako budú nehnuteľnosti hlavným mestom SR Bratislavou vydražené, k vráteniu zábezpeky 

nepríde, teda hlavné mesto bude ukrátené o sumu 49 000,00 Eur. 

 
 Ide o prvé kolo dražby, možno predpokladať, že príde k viacerým kolám dražieb. 
Minimálne prihodenie je možné realizovať v sume 1 000,00 Eur.  
 
 Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným 
prevodom na účet dražobníka vedený v Privatbanka, a.s. a to do 15 dní odo dňa skončenia 
dražby (do 20.10.2020). V prípade, ak by hlavné mesto bolo v prvom kole dražby úspešné je 
potrebné v lehote najneskôr do 20.10.2020 predložiť návrh na schválenie konečnej výšky kúpnej 
ceny na prerokovanie poslancom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, teda 
bude potrebné v danej lehote zvolať mimoriadne rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy.  

Upozorňujeme, že pokiaľ  vydražiteľ neuhradí cenu dosiahnutú vydražením v 

stanovenej lehote, je dražba zmarená. Následkom neuhradenia ceny dosiahnutej vydražením 

sa dražobné kolo ruší, vydražiteľ je vylúčený z konania opakovanej dražby, jeho zábezpeka sa 

použije na úhradu zmarenej, prípadne opakovanej dražby a vydražiteľ znáša náklady dražby, 

teda aj všetkých jeho opakované kolá. Náklady dražby sú odmena dražobnej spoločnosti (môže 

predstavovať až 10% z výťažku dražby) a náklady na realizáciu (náhrada za vypracovanie 

znaleckého posudku, na obhliadku, na inzerciu, výdavky s prítomnosťou notára na dražbe a 

iné administratívne úkony), v prípade konania opakovaných dražieb aj tieto náklady.  

 Za danej situácie, kedy ide o pozemky v lukratívnej a dobre dostupnej lokalite možno 
dôvodne predpokladať, že do dražby sa prihlásia aj ďalší záujemcovia. V takom prípade, bude 
musieť hlavné mesto vstúpiť do dražby a triezvo zvážiť optimálne navýšenie kúpnej ceny. 
Z tohto dôvodu navrhujeme, aby Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 
udelilo mandát primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy, aby zvážil navýšenie 
primeranej kúpnej ceny bez uvedenia maximálnej sumy najvyššieho podania. Bez udelenia 



mandátu nie je možné, aby sa hlavné mesto úspešne uchádzalo o nadobudnutie nehnuteľností vo 
vyhlásenej dražbe. 
 
 V prípade stanovenia pevnej hornej sumy ponúkanej hlavným mestom by sa mohlo 
stať, že ostatní záujemcovia buď zvážia prihlásenie sa do dražby alebo urobia všetko preto, aby 
ponuku mesta prekročili, čo i len o jeden tisíc eura, čím by hlavné mesto bolo vystavené riziku 
oproti ostatným uchádzačom.  
  
 Z tohto dôvodu je v predloženom Uznesení nie je uvedená podmienka maximálnej 
sumy najvyššieho podania a vo vzťahu k Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 
Bratislavy je daná garancia, že odplatné nadobudnutie nehnuteľností spolu s konečnou 
kúpnou cenou bude môcť verifikovať. 
 
 Stanovenie kúpnej ceny 

K navrhovanému odplatnému nadobudnutiu nehnuteľností bol predložený znalecký 
posudok č. 50/2020 zo dňa 26.08.2020, vypracovaný spoločnosťou Corpora, a.s., so sídlom 
Záhradnícka 68, Bratislava, vyhotoveným Ing. Milanom Kubicom, PhD. predsedom 
predstavenstva a osobou zodpovednou za výkon znaleckej činnosti, evidenčné číslo znalca 
900120. 
 
 Jednotková cena 
 Jednotková hodnota pozemkov registra „C“ parc. č. 2792/45 až 70, 2793, 2804/1,2,3, 
2805/1,5 a 2806/5 k. ú. Staré Mesto, situovaných v sektore 7, bola stanovená znaleckým 
posudkom v sume 483,95 Eur/m².  
 

Jednotková hodnota pozemkov registra „C“ parc. č. 2799/1 a2799/4 k. ú. Staré Mesto, 
situovaných v sektore 19, bola stanovená znaleckým posudkom v sume 806,59 Eur/m².  
 
 Zdôvodnenie navrhovaného riešenia 

Navrhujeme schváliť odplatné nadobudnutie nehnuteľností v k. ú. Staré Mesto a schváliť 
udelenie mandátu primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy, aby zvážil výšku optimálneho 
navýšenia kúpnej ceny v prípade, ak sa do dražby prihlási viac záujemcov. Odplatné 
nadobudnutie nehnuteľností sa navrhuje schváliť podľa čl. 80 ods. 2 písm. a) Štatútu hlavného 
mesta SR Bratislavy.  

 
Získanie areálu bývalej Ekoiuventy plánuje hlavné mesto SR Bratislava zrealizovať 

s podporou a finančnými zárukami zo strany ministerstiev Slovenskej republiky a iných 
subjektov, ktoré sú naklonené vízii vybudovania nového areálu poskytujúceho zázemie pre 
jedinečné prírodné komponenty, stavby so statusom národné kultúrne pamiatky 
a umožňujúce rozvoj územia v oblasti rekreácie so zachovaním prírodných daností.  
 
Stanoviská odborných útvarov magistrátu 
Sekcia územného plánovania: 
Územnoplánovacia informácia. 
 
Oznámenie účtovníctva a pohľadávok: 
Neevidujeme zostatok nedaňovej pohľadávky voči vlastníkovi.  
 
Stanovisko legislatívno-právneho oddelenia: 
Hlavné mesto SR Bratislava voči vlastníkovi nevedie súdny spor.  
 



U9, a.s. 
Zelinárska 6 
821 08 Bratislava

Tel.: 02/5949 0131 
E-mall: zaujem@u9.sk 
Web; www.u9.sk
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M ag is trá t hl. m esta SR Bratislavy  

Primaciálne nám estie č. 1 

814 99 Bratislava 

V Bratislave, 21 .08 .2020

Na vedom ie: Ing. Arch. M atúš Vallo  

Prim átor hlavného mesta SR Bratislavy

Vec: O znám enie  o p ríp rave  tra n sp aren tn e j dražby pozem kov  

Vážený pán prim átor,

s odkazom na skutočnosť, že M inisterstvo  školstva, vedy, výskumu a športu (ďalej len „M inisterstvo") 

vlastní budovy a Iné stavby, ktoré sú národnou kultúrnou pam iatkou a s ohľadom  na v m inulosti 

m edlallzované Inform ácie záujm u štátu vysporladaťa riadne prevádzkovať, tiež  letné kúpalisko Ekoluventa, 

znám e tiež ako kúpalisko M lčurín , Vám oznam ujem e, že naša spoločnosť U9, a. s. bola poverená  

organizáciou dražby pozem kov zap. na LV 9638, k. ú. Staré M es to , obec Bratislava -  m. č. S taré M esto , 

nachádzajúcich sa ul. Búdková, o celkovej vým ere  24 901  m2.

V prípade záujmu štátu o odkápenie týchto pozemkov v dražbe Vám radi poskytneme súčinnosť a potrebné informácie. 

Priebežné informácie o stave a konaní dražby budú o. í. pravidelne zverejňované na www.u9.sk.

U9, a. s.

M gr. Peter V etrák  

predseda predstavenstva
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Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava I. Bratislavský kraj
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ZÁBEZPEKA

1 3  5 2 0  

000 €

4 9  0 0 0  €

1. O bh liadka

2. O bh liadka  

D átum  dražby 

M iesto  dražby

1 6 .0 9 .2 0 2 0  1 3 :0 0

3 0 .0 9 .2 0 2 0  1 3 :0 0

0 5 .1 0 .2 0 2 0  1 0 :0 0  

B ra tis la v a

Ä
Mgr. Dušan Dičér
SPRÁVCA

0948 917 607 
dusan.dicer@u9.sk

https;//www.u9.sk/drazba/12885/pripravujeme-drazbu-lukrativnych-pozemkov-v-bratislave-m-c-stare-mesto

mailto:dusan.dicer@u9.sk
http://www.u9.sk/drazba/12885/pripravujeme-drazbu-lukrativnych-pozemkov-v-bratislave-m-c-stare-mesto


10. 9. 2020 P ripravujem e dražbu lukra tívnych pozem kov v Bratislave - m .č. S ta ré  Mesto

ZÁBEZPEKA: 4 9  000 €

1. OBHLIADKA: 1 6 .0 9 .20 2 0  1 3 :00

2. OBHLIADKA: 3 0 .0 9 .20 2 0  1 3 :00

U9, a.s., Ze liná rska  6, 82108 

Bratislava

Z ák la d n é  in ío rm á c ie

Typ:

K ategória :

dražba

pozem ok

D o k u m e n ty  

H  Katastrálna mapa i

B  O znám enie  o dražbe  da

B  Znalecký posudok i

Popis

Pripravujem e dražbu pozem kov o vým ere 24  901 m2, v lukratívne] časti Bratislavy m.č. - Staré Mesto. 

Pozemky sú situované v centrá lne j časti Bratislavy, o ko lie  Horského Parku a pom níku  SlsVÍH.

Územie je  vym edzené Búdkovou ulicou, Starou vinárskou, 

Majakovského ulicou, ulicou Francúzskych partizánov, 

pam ätn íkom  obe tiam  prvej svetovej vo jny a z ostatných 

strán pozem kam i rod inných dom ov, záhrad a lesoparku. 

Nehnute ľnosti sa nachádzajú vo vyhľadávanej lukratívnej 

lokalite. O ko li tú  zástavbu tvoria  ob jek ty  občianskej 

vybavenosti a ob jek ty  slúžiace na bývanie. Na p redm etných  

pozem koch  sú situované nehnuteľnosti,  ktoré nie sú 

p re d m e to m  ohodno ten ia  a nepatria vlastníkovi pozemkov.

Pozemky sa nachádzajú neďa leko vo jenského pamätníku 

Slavin, s výh ľadom  na celú panorám u h lavného mesta. 

Predm etné parcely sú pr ís tupné z ul. Búdková, p r ičom  prístup 

je  možný MHD, a u tom ob ilovo u  dop ra vou  a v rámci lokality 

taktiež peši.

https://www.u9.sk/drazba/12885/pripravujeme-drazbu-lukrativnych-pozemkov-v-bratislave-m-c-stare-mesto

https://www.u9.sk/drazba/12885/pripravujeme-drazbu-lukrativnych-pozemkov-v-bratislave-m-c-stare-mesto


10. 9. 2020 Pripravu jem e dražbu lukra tívnych pozem kov v Bratislave - m.č. S ta ré  Mestí

Ide  o  vyhľadávanú loka litu , s ko m p le tn o u  občianskou  vybavenosťou v rám ci š irš ieho  okolia  - školy, 

škôlky, obchody, reštaurácie, kaviarne, banky, zastávky m estskej h rom adne j dopravy.

Termíny obh liadok ;

1. te rm ín : 1 6 .09 .2020 o 13,00 hod

2. te rm ín : 23 .09.2020 o 13,00 hod

3. te rm ín : 30 .09.2020 o 13,00 hod

V p rípade  záujm u nás neváhajte  kontaktovať na uvedených te l. č.

Zobraz iť m o ne i

Qí'
íh -ltia rliT ijikcb

l! i I r -.».ľiýoh

+

t
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Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I 
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel: Sa Vložka číslo: 6297/B

O bchodné m eno:

Sídlo:

IČO:

Deň zápisu: 

P rávna form a: 

Predm et činnosti:

Š tatu tárny orgán:

Area Capital F inance Group, a.s.

Area Capital F inancial Group, a.s.

P lynárenská 7/A
B ratislava - m estská časť Ružinov 821 09 

50 108 361 

22.12.2015  

Akciová spoločnosť

prenájom  nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez 
poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájm om

vedenie účtovníctva

činnosť podnikateľských, organizačných a ekonom ických poradcov  

adm in istratívne služby

reklam né a m arketingové služby, prieskum  trhu a verejnej m ienky  

sprostredkovateľská činnosť v  oblasti obchodu, služieb, výroby

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečném u spotrebiteľovi 
(m aloobchod) alebo iným prevádzkovateľom  živnosti (veľkoobchod)

prenájom  hnuteľných vecí

počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým  spracovaním  
údajov

správa registratúrnych zázn am ov bez trvalej dokum entárnej hodnoty  

faktoring a forfaiting

vydavateľská činnosť, po lygrafická výroba a kn ihárske práce  

finančný lízing

poskytovanie úverov alebo pôžič iek z peňažných zdrojov z ískaných  
výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky m ajetkových hodnôt

sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných  
zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky 
m ajetkových hodnôt

predstavenstvo

Ing. R astislav Velič - predseda  
Horné O bdokovce 369 
Horné O bdokovce 956 08 
Vznik funkcie: 22.12.2015

Ju ra j D vorák - člen 
Bradáčova 6
Bratislava - m estská časť Petržalka 851 02
Vznik funkcie: 17.05.2016 S končen ie  funkcie: 06.05.2020

Ju ra l D vorák - člen  
B radáčova 6
B ratislava - m estská časť Petržalka 851 02 
Vznik funkcie: 17.05.2016

(od: 27.05.2016)

(od: 22 .12.2015 do: 26.05.2016)

(od: 22.12.2015)

(od: 22.12.2015)

(od: 22.12.2015)

(od: 22.12.2015)

(od: 22.12.2015)

(od: 04.07.2020)

(od: 04.07.2020)

(od: 04.07.2020)

(od: 04.07.2020)

(od: 04.07.2020)

(od: 04.07.2020)

(od: 04.07.2020)

(od: 04.07.2020)

(od: 04.07.2020)

(od: 04.07.2020)

(od: 04.07.2020)

(od: 04.07.2020)

(od: 04.07.2020)

(od: 04.07.2020)

(od: 22 .12.2015)

(od: 22 .12.2015)

(od: 29.08.2020 do: 28 .08.2020)

(od: 27.05.2016 do: 28.08.2020)

w w w .crsr.sk/vyp is .asp?ID =339501&SID=2&P=1 1/2
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22. 9. 2020 Výpis z  obchodného registra SR

Konanie m enom  
spoločností:

Základné Im anie:

Akcie:

Akcionár:

Dozorná rada:

Peter Brožek - člen 
Lékarská 4 
Praha 5 150 00 
Česká republika  
Vznik funkcie: 17.05.2016

V  m ene Spoločnosti koná predseda predstavenstva sam ostatne. Člen 
predstavenstva koná v m ene Spoločnosti spoločne s predsedom  
predstavenstva.

V m ene spoločnosti koná predseda predstavenstva sam ostatne. Člen 
predstavenstva koná v m ene spoločnosti spoločne s druhým  členom  
predstavenstva alebo s predsedom  predstavenstva.

V m ene Spoločnosti koná predseda predstavenstva sam ostatne.

25 000 EUR Rozsah splatenia: 25 000 EUR

Počet: 25 
Druh: km eňové  
Podoba: listinné 
Forma: akcie na meno 
M enovitá hodnota: 1 000 EUR

Area Investm ents, a.s.
P lynárenská 7/A
B ratislava - m estská časť R užinov 821 09

Ing. Ju ra l Koník  
B ernolákova 352/15  
Svätý Jur 900 21 
Vznik funkcie: 22.12.2015

Ing. H enrich Klš 
Na Blelenisku 20 
Pezinok 902 01 
Vznik funkcie: 22.12.2015

Ing. Katarína Cvečková  
Rajčianska 6
Bratislava - m estská časť V rakuňa 821 07 
Vznik funkcie: 28.05.2016

Ing. Ju ra l Dvorák  
Bradáčova 6
Bratislava - m estská časť Petržalka 851 02
Vznik funkcie: 22.12.2015 Skončenie funkcie: 27.05.2016

Ing. Ju ra l Dvorák  
Bradáčova 6
Bratislava - m estská časť Petržalka 851 02 
Vznik funkcie: 22.12.2015

Ďalšie právne skutočnosti: Spoločnosť bola založená zak ladateľskou zm luvou vo form e notárskej 
zápisn ice zo dňa 18.11.2015 v zm ysle príslušných ustanovení z. č. 
513/1991 Zb. v znen í neskorších p re d p is o v -O b c h o d n é h o  zákonníka v 
platnom  znení.

R ozhodnutie jed iného akcionára zo dňa 27 .05.2016.

Dátum aktualizácie údajov: 21.09.2020  

Dátum výpisu: 22.09.2020

(od: 27.05.2016)

(od: 29,08.2020)

(od: 27 .05.2016 do: 28.08.2020)

(od: 22 .12 .2015 do: 26.05.2016) 

(od: 22 .12.2015)

(od: 22 .12.2015)

(od: 22.12.2015)

(od: 22.12.2015)

(od: 22.12.2015)

(od: 17.06.2016)

(od: 17.06.2016 do: 16.06.2016)

(od: 22 .12 .2015 do: 16.06.2016)

(od: 22 .12.2015)

(od: 17 .06.2016)

O obchodnom registľi SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa ^
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla 

sídla I spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny ) Oprava údajov štatutárov ) Kontakty na registrové súdy 
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných

návrhov na zápis do OR

w w w .orsr.sk/vypls.asp?ID =339501&SID =2&P=1 2/2
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MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY
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Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I 
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

O ddiel: Sa 

O bchodné meno:

Sídlo:

IČO:

Deň zápisu: 

P rávna form a: 

P redm et činnosti:

V ložka číslo: 6735/B

Š tatu tárn y orgán:

Konanie m enom  
spoločnosti:

Základné imanie: 

Akcie:

Area Capital Funding, a. s.

SSD Funding, a. s.

P lynárenská 7/A
Bratislava - m estská časť R užinov 821 09

51 410 591

13,02.2018

A kciová spoločnosť

sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb  

počítačové služby

služby súvis iace s počítačovým  spracovaním  údajov 

faktoring a forfaiting  

reklam né a m arketingové služby  

prieskum  trhu a verejnej m ienky  

adm in istratívne služby  

fin an čný leasing

poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdro jov získaných  
výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky m ajetkových hodnôt

sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných  
zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky  
m ajetkových hodnôt

správa registratúrnych záznam ov bez trvalej dokum entárnej hodnoty (od: 13.02.2018

(od: 10.08.2019  

(od: 13.02.2018

(od: 13.02.2018

(od: 13.02.2018

(od: 13.02.2018

(od: 13.02.2018

(od: 13.02.2018  

(od: 13.02.2018 

(od: 13.02.2018 

(od: 13.02.2018 

(od: 13.02.2018 

(od: 13.02.2018 

(od: 13.02.2018 

(od: 13.02.2018  

(od: 13.02.2018

(od: 13.02.2018

predstavenstvo

Ing. R astis lav Velič - predseda predstavenstva  
Horné O bdokovce 369 
Horné O bdokovce 956 08 
Vznik funkcie: 15.06.2019

Ing. Ju ra j Koník - predseda predstavenstva
B ernolákova 352/15
Svätý Ju r 900 21
V znik funkcie: 13.02.2018

Ing. J u ra l K oník - predseda predstavenstva  
B ernolákova 352/15  
Svätý Ju r 900 21
Vznik funkcie: 13.02.2018 Skončenie funkcie: 14.06.2019

Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je  oprávnený za 
sp o lo čno sť konať predseda predstavenstva sam ostatne. Konajúci 
podpisuje tak, že  k obchodném u m enu spoločnosti, svo jm u m enu, 
priezv isku a funkcii pripo jí svoj v lastnoručný podpis.

25 000 EUR Rozsah splatenia: 25 000 EUR

Počet: 50 
Druh: km eňové

do: 09.08.2019)

(od: 13.02.2018  

(od: 10.08.2019

(od: 13.02.2018 do: 09.08.2019) 

(od: 10.08.2019 do: 09.08.2019)

(od: 13.02.2018)

(od: 13.02.2018)

(od: 13.02.2018)

w w w.orsr.sk/vyp is.asp?ID =412172& SiD =2& P =1 1/2
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22, 9. 2020

Akcionár:

Dozorná rada:

V ýpis z obchodného registra SR

Podoba: listinné  
Forma: akcie na meno 
Menovitá  hodnota: 500 EUR

Area funding s.r.o.
V  Čelnici 1031/4  
Praha 1 110 00 
Česká republika

Area Capitai Finance Group, a.s.
P lynárenská 7/A
Bratislava - m estská časť R užinov 821 09

Ing. Flenrich Klš 
Na B ielenisku 4834/20  
Pezinok 902 01 
Vznik funkcie: 13.02.2018

Oto B achratý 
K arloveská 55
Bratislava - m estská časť K arlova Ves 841 04 
Vznik funkcie: 27.08.2018

Ing. Ju ra i Koník 
B ernolákova 352/15 
Svätý Ju r 900 21 
Vznik funkcie: 15.06.2019

Ing. Pavol Krúpa  
Trstínska 11
Bratislava - m estská časť Záhorská B ystrica 841 06 
Vznik funkcie: 13.02.2018

Ing. Pavol Krúpa 
Trstínska 11
Bratislava - m estská časť Záhorská Bystrica 841 06 
Vznik funkcie: 13.02.2018 Skončenie funkcie: 27.08.2018

Ing. Rastislav Velič 
Horné O bdokovce 369 
Horné O bdokovce 956 08
V znik funkcie: 13.02.2018 Skončenie funkcie: 14.06.2019

Ing. R astis lav Velič 
Horné O bdokovce 369 
Horné O bdokovce 956 08 
Vznik funkcie: 13.02.2018

Ďalšie právne skutočnosti: Spo ločnosť bola založená zakladateľskou zm luvou zo dňa 26.1.2018 v 
zm ysle príslušných ustanovení O bchodného zákonníka.

Dátum aktualizácie údajov: 21.09.2020  

Dátum výpisu: 22.09.2020

(od: 18.04.2020)

(od: 13.02.2018 do: 17.04.2020)

(od: 13.02.2018)

(od: 07.09.2018)

(od: 10.08.2019)

(od: 13.02.2018 do: 06.09.2018)

(od: 07 .09.2018 do: 06.09.2018)

(od: 10.08.2019 do: 09.08.2019)

(od: 13.02.2018 do: 09.08.2019)

(od: 13.02.2018)

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa ^
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čisla 

sídla I spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy 
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných

návrhov na zápis do OR
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Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I 
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel: Sa Vložka číslo: 3202/B

O bchodné m eno: 

Sídlo:

IČO:

Deň zápisu: 

P rávna form a: 

Predm et činnosti:

Area  Capital S lovakia, a.s.

P lynárenská 7/A  
Bratislava 821 09

Lam ačská cesta 3 
Bratislava 841 04

35 868 856 

30.10.2003  

Akciová spoiočnosť

kúpa tovaru za účelom  jeho predaja konečném u spotreb iteľovi 
(m aloobchod)

kúpa tovaru za účelom  jeh o  predaja iným prevádzkovateľom  živnosti 
(veľkoobchod)

prenájom  sp otreb néh o tovaru, autom obilov, dopravných prostriedkov, 
výpočtovej, adm in istratívnej, zdravotníckej techniky a techn oió g ií

prieskum  trhu

poradenstvo v oblasti obchodu  

faktoring a forfaiting  

vedenie účtovníctva  

činnosť účtovných poradcov

nakiadanie s výsiedkam i tvorivej duševnej činnosti so súhiasom  autora  

sprostredkovateľská činnosť v obiasti obchodu a zákaziek

prenájom  nehnuteľnosti spojený s poskytovaním  iných než zákiadných  
siužieb

obstarávanie s iužieb spojených s prevádzkou a správou nehnuteľností 

ubytovacie siužby v rozsahu voľnej živnosti 

reklam ná a propagačná činnosť

poradenská a konzu itačná činnosť v obiasti obchodu, s lužieb a rekiam y  
v rozsahu voľnej činnosti

čistiace a upratovacie práce

činnosť organizačných a ekonom ických poradcov

obstarávateľské služby spojené so správou bytového a nebytového  
fondu

prevádzkovanie garáží alebo ostatných odstavných plôch pre m otorové  
vozidlá, ktoré slúžia  na um iestnenie najm enej piatich vozid ie l patriacich  
iným osobám  než m ajiteľovi aiebo nájom covi nehnuteľnosti

Poskytovanie úverov aiebo pôžičiek z peňažných prostriedkov  
získaných vý iučn e bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky  
m ajetkových hodnôt

S prostredkovan ie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných  
zdrojov získaných výiučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky  
m ajetkových hodnôt

(od: 30.10.2003)

(od: 07.09.2004)

(od: 30 .10.2003 do: 06.09.2004)

(od: 30.10.2003)

(od: 30.10.2003)

(od: 30.10.2003)

(od: 03.12.2014)

(od: 03.12.2014)

(od: 03.12.2014)

(od: 03.12.2014)

(od: 03.12.2014)

(od: 03.12.2014)

(od: 03.12.2014)

(od: 03.12.2014)

(od: 03.12.2014)

(od: 03.12.2014)

(od: 03.12.2014)

(od: 03.12.2014)

(od: 03.12.2014)

(od: 03.12.2014)

(od: 03.12.2014)

(od: 03.12.2014)

(od: 03.12.2014)

(od: 03.12.2014)

(od: 03.12.2014)

(od: 26.10.2019)

(od: 26.10.2019)
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Š tatutárny orgán:

Výpis z  obchodného registra SR

kúpa tovaru za účelom  jeh o predaja konečném u spotrebiteľovi 
(m aioobchod)

kúpa tovaru  za účelom  jeh o  predaja iným  prevádzkovateľom  živnosti 
(veľkoobchod)

prenájom  spotrebného tovaru, autom obilov, dopravných prostriedkov, 
výpočtovej, adm inistratívnej, zdravotn íckej techniky a technoiógií

prieskum  trhu

poradenstvo v oblasti obchodu  

faktoring a forfaiting  

vedenie účtovníctva  

činnosť účtovných poradcov

nakladanie s výsiedkam i tvorivej duševnej činnosti so súhlasom  autora  

sprostredkovateľská č innosť v obiasti obchodu a zákaziek

prenájom  nehnuteľnosti sp o jený s poskytovaním  iných než zákiadných  
služieb

obstarávanie služieb spojených s prevádzkou a správou nehnuteľnosti 

ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti

predstavenstvo

ing. Rastislav Veiič - predseda predstavenstva  
Horné O bdokovce 369 
Horné O bdokovce 956 08 
Vznik funkcie: 11.12.2015

Ing. Henrich Kiš - člen predstavenstva  
Na Bielenisku 4834/20  
Pezinok 902 01 
V znik  funkcie: 11.12.2015

ing, Henrich Kiš - člen predstavenstva
Lenardova 1153/4
Bratislava 851 01
V znik funkcie: 09.12.2005

ing. Henrich Kiš - člen predstavenstva  
Na B ielenisku 4834/20  
Pezinok 902 01 
V znik funkcie: 09.12.2005

ing. Henrich Kiš - člen predstavenstva  
Na B ielenisku 4834/20  
Pezinok 902 01
V znik  funkcie: 09.12.2005 S končen ie  funkcie: 09.12.2010

ing. Henrich Kiš - člen predstavenstva
Na B ielenisku 4834/20
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 10.12.2010

Ing. Henrich Kiš - člen predstavenstva  
Na B ielenisku 4834/20  
Pezinok 902 01
V znik funkcie: 10.12.2010 S končen ie  funkcie: 10.12.2015

Ing. Pavol Krúpa - predseda  
Ľ. Fullu 9 
Bratislava 841 05 
V znik  funkcie: 30.10.2003

Ing. Pavol Krúpa - predseda  
Ľ. FuiiuO  
Bratislava 841 05 
V znik  funkcie: 30.10.2003

Ing. Pavol Krúpa - predseda  
Ľ. Fuliu 9 
Bratislava 841 05
V znik  funkcie: 30.10.2003 S končen ie  funkcie: 08.12.2005

P a g Vaškor - predseda predstavenstva
Lotyšská 5181/18
B ratislava 821 06
V znik  funkcie: 09.12.2005

P a g Vaškor - predseda predstavenstva  
Lotyšská 5181/18  
Bratislava 821 06
V znik funkcie: 09 .12.2005 S končen ie funkcie: 30.06.2007

ing. Rastislav Veiič - člen a predseda predstavenstva  
Horné Obdokovce 369

(od: 30 .10.2003 do: 02.12.2014

(od: 30 .10.2003 do: 02.12.2014

(od: 30.10.2003 do: 02.12.2014

(od: 30 .10.2003 do: 02.12.2014  

(od: 30.10.2003 do: 02.12.2014  

(od: 30.10.2003 do: 02 .12.2014  

(od: 30.10.2003 do: 02 .12.2014  

(od: 30.10.2003 do: 02 .12.2014  

(od: 30.10.2003 do: 02 .12.2014  

(od: 30.10.2003 do: 02 .12.2014  

(od: 30.10.2003 do: 02 .12.2014

(od: 30.10.2003 do: 02 .12.2014  

(od: 30.10.2003 do: 02 .12.2014

(od: 30.10.2003)

(od: 27.01.2016)

(od: 27 .01.2016)

(od: 21 .12.2005 do: 17.08.2007)

(od: 18.08.2007 do: 21.12.2010)

(od: 22 .12.2010 do: 21 .12.2010)

(od: 22 .12.2010 do: 26 .01.2016)

(od: 27 .01.2016 do: 26 .01.2016)

(od: 30 .10.2003 do: 06.09.2004)

(od: 07 .09.2004 do: 20 .12.2005)

(od: 21 .12.2005 do: 20.12.2005)

(od: 21 .12.2005 do: 17.08.2007)

(od: 18 .08.2007 do: 17.08.2007)

(od: 18.08.2007 do: 21.12.2010)
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Horné O bdokovce 956 08 
Vznik funkcie: 09.12.2005

Konanie menom  
spoiočnosti:

Prokúra:

Základné imanie:

Akcie:

Akcionár:

D ozorná rada:

Ing. Rastislav Velič - člen a predseda predstavenstva  
Horná O bdokovce 369 
Horné O bdokovce 956 08
Vznik funkcie: 09.12.2005 Skončenie funkcie: 09.12.2010

Ing. R astislav Velič - člen predstavenstva  
Horné O bdokovce 369 
Horné O bdokovce 956 08 
Vznik funkcie: 09.12.2005

Ing. R astislav Velič - predseda predstavenstva  
Horné O bdokovce 369 
Horné O bdokovce 956 08 
Vznik funkcie: 10.12.2010

ing. Rastislav Velič - predseda predstavenstva  
Horné O bdokovce 369 
Horné O bdokovce 956 08
Vznik funkcie: 10.12.2010 S končenie funkcie: 10.12.2015

V m ene spoločnosti koná každý z  členov predstavenstva sam ostatne. 
Konajúci podpisuje v m ene spoločnosti tak, že k napísaném u alebo  
vytlačeném u obchodném u m enu spoločnosti, svojm u m enu, priezvisku  
a funkcii pripo jí svoj vlastnoručný podpis.

V m ene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva  
spoločne, a to tak, že k napísaném u alebo vytlačeném u obchodném u  
m enu, svojm u m enu, priezvisku a funkcii pripoja vlastnoručný podpis.

V  m ene spoločnosti koná vždy spoločne predseda predstavenstva s 
iným členom  predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva  
spoločne. K onajúci podpisujú v m ene spoločnosti tak, že k napísaném u  
alebo vytlačeném u obchodném u m enu, svojm u m enu, priezvisku a 
funkcii pripoja v lastnoručný podpis.

Za sp olo čno sť koná predseda predstavenstva sam ostatne. 
Podpisovanie v m ene spoločnosti sa uskutočňuje tak, že k vytlačeném u  
alebo napísaném u obchodném u m enu, svojm u m enu, priezvisku a 
funkcii pripojí predseda predstavenstva svoj vlastnoručný podpis.

Ing. Rastis lav V elič . od: 30.10.2003  
369
Horné O bdokovce 956 08

Ing. R astis lav V elič. od: 30.10.2003  
369
Horné O bdokovce 956 08 
Skončenie funkcie: 08.12.2005

Prokurista za spoločnosť podpisuje sam ostatne tak, že k vytlačeném u  
alebo napísaném u obchodném u m enu, svojm u m enu a priezvisku  
pripojí dodatok "prokurista" a svoj v lastnoručný podpis.

996 000 EUR Rozsah splatenia: 996 000 EUR  

30 000 000 Sk Rozsah splatenia: 30 000 000 Sk 

30 000 000 Sk Rozsah splatenia: 12 500 000 Sk 

5 000 000 Sk Rozsah splatenia: 5 000 000 Sk 

5 000 000 Sk Rozsah splatenia: 1 500 000 Sk

Počet: 300  
Druh: km eňové  
Podoba: listinné  
Form a: akcie na m eno  
M enovitá hodnota: 3 320 EUR

Počet: 300 
Druh: km eňové  
Podoba: listinné  
Form a: akcie na m eno  
M enovitá hodnota: 100 000 Sk

Počet: 50 
Druh: km eňové  
Podoba: listinné  
Form a: akcie na m eno  
M enovitá hodnota: 100 000 Sk

Area Investm ents , a.s.
P lynárenská 7/A  
Bratislava 821 09

Ing. Ju ra i Koník  
B ernolákova 15 
Svätý Ju r 900 21 
Vznik funkcie: 16.12.2017

(od: 22.12.2010 do: 21.12.2010) 

(od: 21.12.2005 do: 17.08.2007) 

(od: 22.12.2010 do: 26.01.2016) 

(od: 27.01.2016 do: 26.01.2016)

(od: 31.07.2018)

(od: 18.08.2007 do: 30 .07.2018) 

(od: 21.12.2005 do: 17.08.2007)

(od: 30.10.2003 do: 20.12.2005)

(od: 30.10.2003 do: 20.12.2005) 

(od: 21.12.2005 do: 20 .12.2005)

(od: 30.10.2003 do: 20 .12.2005)

(od: 27.10.2009)

(od: 13.10.2005 do: 26 .10.2009) 

(od: 08.07.2005 do: 12.10.2005) 

(od: 07.09.2004 do: 07.07.2005) 

(od: 30.10.2003 do: 06.09.2004)

(od: 27.10.2009)

(od: 08.07.2005 do: 26 .10.2009) 

(od: 30.10.2003 do: 07.07.2005)

(od: 16.08.2013)

(od: 09.01.2018)
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Ing. M ichal V ičan  
Potočná 451 
Jacovce 956 21 
Vznik funkcie: 27.08.2018

Oto B achratý 
K arloveská 55
B ratislava - m estská časť Karlova Ves 841 04 
V znik funkcie: 02.12.2018

lyionika Dobrovodská - člen 
Štúrova 201/27  
Wiariánka 900 33 
Vznik funkcie: 30.10.2003

M onika D obrovodská - člen 
Štúrova 201/27  
Wlariánita 900 33
Vznik funkcie: 30.10.2003 Skončenie funkcie: 18.06.2010

ing. M onika Dobrovodská  
Štúrova 201/27  
M arianka 900 33 
Vznik funkcie: 19.06.2010

ing. M onika D obrovodská  
Štúrova 201/27  
M arianka 900 33
V znik funkcie: 19.06.2010 Skončenie funkcie: 14.12.2012

ing. R óbert Gaboš - predseda 
Ĺistredie 1185
Vysoká nad Kysucou 023 55 
Vznik funkcie: 30.10.2003

ing. R óbert Gaboš - predseda 
Ú stredie 1185
Vysoká nad Kysucou 023 55
Vznik funkcie: 30.10.2003 Skončenie funkcie: 18.06.2010

ing. Ju ra i Koník 
B ernolákova 15 
S vätý Jur 900 21 
V znik funkcie: 15.12.2012

Ing. Ju ra l Koník 
B ernolákova 15 
Svätý Jur 900 21
Vznik funkcie: 15.12.2012 Skončenie funkcie: 15.12.2017

ing. Jo zef Krúpa ■ člen 
B artókova 6 
Bratislava 811 02 
V znik funkcie: 30.10.2003

ing. Jo zef Krúpa - člen 
B artókova 6 
B ratislava 811 02
V znik funkcie: 30.10.2003 Skončenie funkcie: 08.12.2005

ing. Pavol Krúpa 
U. Fuiiu 9 
B ratislava 841 05 
V znik funkcie: 09.12.2005

ing, Pavol Krúpa 
Trstínska 11
B ratislava - Záhorská Bystrica 841 06 
V znik funkcie: 10.12.2010

ing. Pavol Krúpa  
Trstínska 11
B ratislava - Záhorská Bystrica 841 06
V znik funkcie: 10.12.2010 Skončenie funkcie: 10.12.2015

ing. Pavol Krúpa 
Trstínska 11
B ratisiava-Záhorská Bystrica 841 06 
V znik  funkcie: 11.12.2015

ing. Pavol Krúpa 
Trstínska 11
B ratisiava-Záhorská Bystrica 841 06
V znik  funkcie: 11.12.2015 Skončenie funkcie: 27.08.2018

Ing. Pavol Krúpa  
Vajanského nábrežie 19 
B ratislava 811 02 
Vznik funkcie: 09.12.2005

ing. Pavol Krúpa  
Vajanského nábrežie  19 
B ratislava 811 02
V znik  funkcie: 09.12.2005 Skončenie funkcie: 09.12.2010

(od: 11.09.2018)

(od; 13.02.2019)

(od: 30 .10.2003 do: 28.07.2010)

(od: 29.07.2010 do: 28.07.2010)

(od: 29.07.2010 do: 15.01,2013)

(od: 16 .01.2013 do: 15.01.2013)

(od: 30.10.2003 do: 28.07.2010)

(od: 29.07.2010 do: 28.07.2010)

(od: 16.01.2013 do: 08.01.2018)

(od: 09.01.2018 do: 08.01.2018)

(od: 30.10.2003 do: 20.12.2005)

(od: 21 .12.2005 do: 20.12.2005)

(od: 21 .12 .2005 do: 18.01.2007)

(od: 22 .12.2010 do: 26.01.2016)

(od: 27 .01.2016 do: 26.01.2016)

(od: 27 .01.2016 do: 10.09.2018)

(od: 11.09.2018 do: 10.09.2018)

(od: 19 .01.2007 do: 21.12.2010)

(od: 22.12.2010 do: 21.12.2010)

A n d re i Levskv
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Palackého 22 
Bratislava 811 02 
Vznik funkcie: 19.06.2010

A ndrei Levskv 
Palackého 22 
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 19.06.2010 Skončenie funkcie: 30.11.2013

Oto B achratý 
K arloveská 55
B ratlslava-N ové Mesto 841 04
Vznik funkcie: 01.12.2013 Skončenie funkcie: 01.12.2018

Oto B achratý 
K arloveská 55
B ratíslava-N ové Mesto 841 04 
Vznik funkcie: 01.12.2013

Ďalšie právne skutočnosti: Spo ločnosť bola založená zak ladateľskou zm luvou vo fo rm e notárskej 
zápisn ice č. N 917/03, Nz 80441/03 zo dna 12.9.2003 v zm ysle  ust. § § 
154 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb . bez výzvy na up isovanie akcií.

O svedčenie o priebehu riadneho valného zhrom aždenia sp ísané do 
notárskej záp isn ice N 316/2004, Nz 62179/2004 notárom  JUDr. 
M iroslavom  Pavlovičom  dňa 3.8.2004.

Notárska záp isn ica N 205/2005, Nz 26804/2005, NCRIs 26450/2005 zo 
dňa 13 .06.2005 - zvýšenie zák ladného im ania upísaním  nových akcií z 
5.000.000 ,-Sk na 30 .000.000,- Sk.

Čestné preh lásenie štatu tárneho orgánu spoločnosti o zm ene bydliska  
člena dozornej rady.

N otárska záp isn ica  N 538/2007, Nz 27458/2007, NCRIs 27338/2007 zo 
dňa 12.7.2007. Ing. Rastislav Velič - funkcia predsedu prestavenstva od 
12.7.2007.

R ozhodnutie jed iného  akcionára zo dňa 18 .06.2010 

Rozhodnutie jed iného  akcionára zo dňa 10.12.2010.

R ozhodnutie jed iného  akcionára zo dňa 14.12.2012.

Rozhodnutie jed iného akcionára zo dňa 30.11.2013.

Zápisn ica o rozhodnutí jed iného akcionára zo dňa 11.12.2015.

Z lúčenie, sp lynube, Spo ločnosť je  právnym  nástupcom  v dôsledku zlúčenia
rozdelen ie spoločnosti:

S po ločn osť zan iknutá C RESLING , s.r.o.
zlúčen ím , sp lynutím  alebo p lynárenská 7/A
rozdelením : Bratislava 821 09

Dátum  aktualizácie  údajov: 21.09.2020

D átum  výpisu: 22 .09.2020

(od: 29.07.2010 do: 31.12.2013) 

(od: 01 .01.2014 do: 31.12.2013)

(od: 13.02.2019 do: 12.02.2019)

(od: 01 .01.2014 do: 12.02.2019)

(od: 30.10.2003)

(od: 07.09.2004)

(od: 08.07.2005)

(od: 19.01.2007)

(od: 18.08.2007)

(od: 29.07.2010)

(od: 22.12.2010)

(od: 16.01.2013)

(od: 01.01.2014)

(od: 27.01.2016)

(od: 03.12.2014)

(od: 03.12.2014)

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa S  
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čisla 

sídla I spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy 
Fonnuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných

návrhov na zápis do OR
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MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE 

SlovenskyMi | SIsEnglish
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Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava í 
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel: Sa Vložka číslo: 3788/B

Obchodné m eno: A rea Investm ents, a.s. (od: 20.01.2006)

Sídlo: P lynárenská 7/A  
Bratislava 821 09

(od: 20.01.2006)

IČO: 35 975 041 (od: 20.01.2006)

Deň zápisu: 20.01.2006 (od: 20.01.2006)

Právna form a: A kciová spoločnosť (od: 20.01.2006)

P redm et činnosti: kúpa tovaru za účelom  jeho predaja konečném u spotrebiteľovi 
(m aloobchod ) v  rozsahu voľnej živnosti

(od: 20.01.2006)

kúpa tovaru za účelom  jeh o  predaja Iným prevádzkovateľom  živnosti 
(veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

(od: 20.01.2006)

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

(od: 20.01.2006)

prieskum  trhu (od: 20.01.2006)

poradenská a konzultačná č innosť v  oblasti obchodu, služieb a reklam y 
v rozsahu voľnej živnosti

(od: 20 .01.2006)

prenájom  spotrebného tovaru, autom obilov, dopravných prostriedkov, 
výpočtovej a adm inistratívnej techn iky  a technológií

(od: 20.01.2006)

č innosť ekonom ických, organizačných a účtovných poradcov (od: 20.01.2006)

vedenie účtovníctva (od: 20.01.2006)

autom atizované spracovanie dát (od: 20.01.2006)

reklam ná a propagačná činnosť (od: 20 .01.2006)

adm in istratívne práce (od: 20.01.2006)

poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky, počítačových s ie tí a 
softw are

(od: 20.01.2006)

nakladanie s výsledkam i tvorivej duševnej činnosti so súhlasom  autora (od: 20.01.2006)

prenájom  nehnuteľností spojených s poskytovaním  Iných než 
základných služieb

(od: 20.01.2006)

obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností (od: 20.01.2006)

obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností (od: 20.01.2006)

ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti (od: 20.01.2006)

Š tatutárny orgán: predstavenstvo (od: 20 .01.2006)

Ino. Rastislav Velič - predseda predstavenstva  
H orné O bdokovce 369 
H orné O bdokovce 956 08 
V znik  funkcie: 19.03.2018

(od: 21.03.2018)

Ino. P eter Brožek - člen predstavenstva
Lékarská 291/4
Praha 150 00
V znik  funkcie: 19.03.2018

(od: 21.03.2018)

Ino. Pavol Krúpa - predseda  
Trstínska 11

(od: 23 .12.2010 i

vw.nrsr.sk/vvnis.a.sn?ID==69491 ASID=2AP=1 1/4



22. 9. 2020 Výpis z  obchodného registra SR

Bratislava 841 06 
Vznik funkcie: 01.12.2010

K onanie m enom  
spoločnosti:

Prokúra:

Ing. Pavol Krúpa - predseda  
Trstínska 11 
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 01.12,2010 Skončenie funkcie: 01.12.2015

Ing. Pavol Krúpa - predseda  
Trstínska 11
Bratislava - m estská časť Záhorská Bystrica 841 06 
Vznik funkcie: 21.12.2015

Ing. Pavol Krúpa - predseda  
Trstínska 11
Bratislava - m estská časť Záhorská Bystrica 841 06 
Vznik funkcie: 21.12.2015 Skončenie funkcie: 19.03.2018

ing. Pavoi Krúpa - predseda predstavenstva
Ľ. Fuiiu 3140/9
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 20.01.2006

ing. Pavoi Krúpa - predseda predstavenstva
Vajanského nábrežie 19
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 20 .01.2006

Ing. Pavol Krúpa - predseda predstavenstva  
Vajanského nábrežie 19 
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 20 .01.2006 Skončenie funkcie: 30.11.2010

Ing. R astislav Velič ■ čien 
Horné O bdokovce 369 
Horné O bdokovce 956 08 
Vznik funkcie: 21.12.2015

ing. R astisiav Veiič - člen 
Horné O bdokovce 369 
Horné O bdokovce 956 08
Vznik funkcie: 21.12.2015 Skončenie funkcie: 19.03.2018

ing. Ju ra i D vorák - člen predstavenstva  
B radáčova 6
B ratislava - m estská časť Petržalka 851 02
Vznik funkcie: 19.03.2018 Skončenie funkcie: 10.08.2020

ing. Ju ra i D vorák - čien predstavenstva  
B radáčova 6
Bratislava - m estská časť Petržalka 851 02 
Vznik funkcie: 19.03.2018

V m ene  spo ločnosti koná predseda predstavenstva sam ostatne. Čeln  
prestavenstva koná v m ene spoločnsti spoločne s druhým  členom  
predstavenstva alebo spoločne s predsedom  predstavenstva. Konajúci 
podpisuje v  m ene spoločnsoti tak, že k napísaném u aiebo vytlačeném u  
obchodném u m enu spoločnosti, svojm u m enu, priezvisku a funkcii 
pripojí svoj v iastnoručný podpis,

V m ene spoločnosti koná predseda predstavenstva alebo člen  
predstavenstva ktorýkoľvek z nich sam ostatne. Konajúci podpisuje v  
m ene spoiočnosti tak, že k napísaném u alebo vytlačeném u  
obchodném u m enu spoiočnosti, svojm u m enu, priezvisku a funkcii 
pripojí svoj v iastnoručný podpis.

V m ene spoločnosti koná predseda predstavenstva sam ostatne. 
P odpisovanie v m ene spoločnosti sa uskutočňuje tak, že k napísaném u  
alebo vytlačeném u obchodném u m enu, svojm u m enu, priezvisku a 
funkcii pripojí predseda predstavenstva svoj vlastnoručný podpis.

ing. Rastis lav Velič  
Horné O bdokovce 369 
Horné O bdokovce 956 08 
Vznik funkcie: 20.01.2006

Ing. Rastislav Velič  
Horné O bdokovce 369  
Horné O bdokovce 956 08
Vznik funkcie: 20.01.2006 S končen ie funkcie; 21 .12.2015

Ing. P etr Ježek  
Kolinska 2276/7  
Praha 3 130 00 
Česká republika  
Vznik funkcie: 20.01.2006

ing. P etr Ježek  
Kolinska 2276/7  
Praha 3 130 00 
Česká republika
Vznik funkcie: 20.01.2006 Skončenie funkcie: 07.11.2006

Za sp olo čno sť je  oprávnený konať a podp isovať každý z prokuristov  
sam ostatne. P odpisovanie za spoločnosť sa ukutočňuje tak, že

(od: 03 .02.2016 do : 02.02.2016)

(od: 03 .02.2016 do: 20.03.2018)

(od: 21.03.2018 do: 20.03.2018)

(od: 20.01.2006 do: 18.01.2007)

(od: 19.01.2007 do: 22 .12.2010)

(od: 23.12.2010 do: 22 .12.2010)

(od: 03 .02.2016 do: 20 .03.2018)

(od: 21 .03.2018 do: 20.03.2018)

(od: 03.09.2020 do: 02 .09.2020)

(od: 21 .03.2018 do: 02 .09.2020)

(od: 21.03.2018)

(od: 03.02.2016 do: 20 .03.2018)

(od: 20.01.2006 do: 02 .02.2016)

(od: 20 .01.2006 do: 02.02.2016)

(od: 03.02.2016 do: 02.02.2016)

(od: 20 .01.2006 do: 18.01.2007)

(od: 19.01.2007 do: 18.01.2007)

(od: 20 .01.2006 do: 02.02.2016)
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Základné Im anie:

Akcie:

Dozorná rada:

Výpis z  obchodného registra SR

prokurista k obchodném u menu pripoji dodatok “prokurista" a svoj 
viastnoručný podpis. Prokurista je oprávnený scudzovať nehnuteľnosti 
a zaťažovať ich.

99 600 EUR Rozsah splatenia: 99 600 EUR  

3 000 000 Sk Rozsah splatenia: 3 000 000 Sk 

3 000 000 Sk Rozsah splatenia: 900 000 Sk

Počet: 120 
Druh: km eňové  
Podoba: listinné  
Form a: akcie na meno  
iVienovitá hodnota: 830 EUR

Počet: 30 
Druh: km eňové  
Podoba: listinné 
Form a: akcie na meno 
iVienovitá hodnota: 3 320 EUR

Počet: 30 
Druh: km eňové  
Podoba: listinné 
Form a: akcie na meno  
iVienovitá hodnota: 100 000 Sk

ing. J u ra i Koník - predseda dozornej rady
Bernolákova 15
Svätý Ju r 900 21
V znik funkcie: 21 .12.2015

ing. Henrich Kiš 
Na B ielenisku 4834/20  
P ezinok 902 01 
V znik funkcie: 15.09.2017

Oto B achratý 
K arloveská 55
Bratislava - m estská časť Karlova Ves 841 04 
V znik funkcie: 03.01.2019

ing. Katarína Cvečková  
R ajčianska 6 
B ratislava 821 07 
V znik funkcie: 15.09.2012

ing. Katarína Cvečková  
R ajčianska 6 
Bratislava 821 07
V znik funkcie: 15.09.2012 Skončenie funkcie: 14.09.2017

iVlonika D obrovodská  
Štúrova 201/27  
M arianka 900 33 
V znik funkcie: 20.01.2006

M onika Dobrovodská  
Štúrova 201/27 
M arianka 900 33
V znik funkcie: 20 .01.2006 Skončenie funkcie: 30.11.2010

ing. M onika D obrovodská  
Štúrova 201/27  
M arianka 900 33 
V znik funkcie: 01.12.2010

ing. M onika D obrovodská  
Štúrova 201/27  
M arianka 900 33
V znik funkcie: 01.12.2010 Skončenie funkcie: 14.09.2012

ing. R óbert Gaboš 
LJstredie 1185
Vysoká nad Kysucou 023 55 
V znik funkcie: 20.01.2006

ing. Róbert Gaboš  
Ĺistredie 1185
Vysoká nad K ysucou 023 55
V znik funkcie: 20.01.2006 Skončenie funkcie: 30.11.2010

ing. J u ra i Koník 
B ernolákova 15 
Svätý Ju r 900 21 
V znik funkcie: 01.12.2010

ing. Ju ra i Koník 
B ernolákova 15 
Svätý Ju r 900 21
Vznik funkcie: 01.12.2010 S končenie funkcie: 01 .12.2015

(od: 24.09.2009)

(od: 02.08.2006 do: 23 .09.2009) 

(od: 20.01.2006 do: 01 .08.2006)

(od: 21.03.2018)

(od: 24 .09.2009 do: 20.03.2018)

(od: 20 .01.2006 do: 23.09.2009)

(od: 03.02.2016)

(od: 03.12.2017)

(od: 11.05.2019)

(od: 08.12.2012 do: 02 .12.2017)

(od: 03.12.2017 do: 02 .12.2017)

(od: 20 .01.2006 do: 22.12.2010)

(od: 23.12.2010 do: 22 .12.2010)

(od: 23.12.2010 do: 07 .12.2012)

(od: 08.12.2012 do: 07 .12.2012)

(od: 20.01.2006 do: 22 .12.2010)

(od: 23.12.2010 do: 22 .12.2010)

(od: 23.12.2010 do: 02 .02.2016)

(od: 03.02.2016 do: 02 .02.2016)

ing. Jo ze f Krúpa
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Ďalšie právne skutočnosti:

Výpis z  obchodného registra SR

Bartókova 6 
Bratislava 811 02 
Vznik funkcie: 20.01.2006

ing. Jozef Krúpa 
Bartókova 6 
Bratisiava 811 02
Vznik funkcie: 20.01.2006 Skončenie funkcie: 30.11.2010

A ndrei Levskv 
Paiackého 22 
Bratisiava 811 02 
V znik funkcie: 01.12.2010

A nd rei Levskv 
Paiackého 22 
Bratisiava 811 02
Vznik funkcie: 01.12.2010 Skončenie funkcie: 30.11.2013

Oto Bachratý 
K arioveská 55
Bratisiava - m estská časť Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 01 .12.2013 Skončenie funkcie: 01.12.2018

Oto Bachratý 
K arioveská 55
Bratislava - m estská časť Karlova Ves 841 04 
Vznik funkcie: 01.12.2013

Spoiočnosť boia zaiožená zakladateľskou zm luvou vo fo rm e notárskej 
zápisn ice N 478/2005, Nz 61861/2005 zo dňa 09.12.2005 v zm ysie  
prísiušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. O bchodný zákonník.

Zápisnica z vainého zhrom aždenia zo dňa 7.11.2006.

Zápisnica z m im oriadneho va lného zhrom aždenia zo dňa 30.11.2010.

Zápisnica z m im oriadneho valného zhrom aždenia konaného dňa 
30.11.2013.

Zápisnica zo zasadnutia  m im oriadneho va iného zhrom aždenia  
spoiočnosti sp ísaná vo form e notárskej záp isn ice N 106/2015 Nz 
58408/2015 NCRis 59412/2015 dňa 21.12.2015.

(o d : 20 .01.2006 do: 22.12.2010)

(od: 23.12.2010 do: 22.12.2010)

(od: 23.12.2010 do: 14.01.2014)

(od: 15.01.2014 do: 14.01.2014)

(od: 11.05.2019 do: 10.05.2019)

(od: 15.01.2014 do: 10.05.2019)

(od: 20.01.2006)

(od: 19.01.2007) 

(od: 23.12.2010) 

(od: 15.01.2014)

(od: 03.02.2016)

Dátum  aktuaiizácie údajov: 21.09.2020  

Dátum  výpisu: 22.09.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa 
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla 

sídla I spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy 
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných

návrhov na zápis do OR
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TATO LISTINA JE NEVEREJNOU LISTINOU A JE NEPOUZITEĽNA NA PRAVNE ÚKONY !

Okres
Obec
Katastrálne územie

V Ý P I S  Z K A T A S T R A  N E H N U T E Ľ N O S T Í

101 Bratislava I 
528 595 BA-m.č. STARÉ MESTO 
804 096 Staré Mesto

Údaje aktuálne k 
Dátum vyhotovenia 
Čas vyhotovenia

01.08.2020
08.09.2020
09:03:38

V Ý P I S  Z L I S T U  V L A S T N Í C T V A  č. 9638

ČASŤ Ä: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

Parcelné Výmera Druh Spôsob Druh Umiest. Právny
číslo v m2 pozemku využ.p. chr. n pozemku vzťah

2792/45 145 Zastavané plochy a nádvoria 16 203 1 5
204

2792/46 103 Zastavané plochy a nádvoria 17 203 1
204

2792/48 554 Zastavané plochy a nádvoria 25 203 1
204

2792/49 246 Zastavané plochy a nádvoria 16 203 1 5
204

2792/50 15 Zastavané plochy a nádvoria 16 203 1 5
204

2792/51 15 Zastavané plochy a nádvoria 16 203 1 5
204

2792/52 30 Zastavané plochy a nádvoria 16 203 1 5
204

2792/53 54 Zastavané plochy a nádvoria 16 203 1 5
204

2792/70 p 17062 Ostatné plochy 37 201 1
-2193S 254 Zastavané plochy a nádvoria 16 1 5
2799/lA 4533 Zastavané plochy a nádvoria 18 203 1
2799/4Ú 29 Zastavané plochy a nádvoria 16 1 5
2804/1 P 717 Záhrady 4 1
2804/Zí’ 37 Zastavané plochy a nádvoria 17 1
2804/3? 26 Zastavané plochy a nádvoria 17 1
2805/lZ’ 234 Záhrady 4 1
2805/5 P 383 Ostatné plochy 37 1
2806/5 .P 464 Ostatné plochy 29 1

Iné údaje:

Stavby na parcelách 2792/45, 2792/49, 2792/50, 2792/51, 2792/52, 2792/53 a 2793 sú
evidované na LV č . 514 8.
Stavba na parcele 2799/4 je evidovaná na LV č. 6336.

Legenda:

Kód spôsobu využívania pozemku
4 - Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, 

na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň 
a iné polnohospodárske plodiny 

16 - Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným 
číslom
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17 - Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom
18 - Pozemok, na ktorom je dvor
25 - Pozemok, na ktorom je postavená ostatná inžinierska stavba a jej 

súčasti
29 - Pozemok, na ktorom je okrasná záhrada, uličná a sídlisková zeleň, 

park a iná funkčná zeleň a lesný pozemok na rekreačné a poľovnícke 
využívanie

37 - jPozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze
s krovím alebo kamenim a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok

Kód druhu chránenej nehnutelnosti
201 - Chránený strom a jeho ochranné pásmo
203 - Chránená nehnutelnosť
204 - Mehnutelná kultúrna pamiatka (národná kultúrna pamiatka)

Kód umiestnenia pozemku
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

Kód právneho vzťahu
5 - Vlastník pozemku nie je vlastníkom stavby postavenej na tomto pozemku 

(pozemkoch)

ČASŤ B: VLASTNÍCI Ä INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

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

Účastník právneho vzťahu: Vlastník

1 Krúpa Pavol r. i, Ing.,
Dátum narodenia:
Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Titul nadobudnutia
Kúpna zmluva V-34588/15 zo dňa 18.01.2016

CAST C: ŤARCHY

Por.č .: 1
Vecné bremeno podla § 66 ods. 1, písm. a) zákona č. 351/2011 Z.z. - oprávnenie zriaďovať a 
prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na pozemku registra C KN pare.č. 2792/70 v 
prospech Orange Slovensko, a.s. (IČO: 35697270), Z-14970/13 - Vz 4588/13 
For.č.: 1

Vecné bremeno spočívajúce v povinností strpieť právo prechodu pešo a prejazdu motorovými, 
ako aj nemotorovými vozidlami, ktorých povaha vylučuje poškodenie pozemnej komunikácie 
nachádzajúcej sa na pozemku registra C KN p.č. 2792/70 a jej súčastí, v rozsahu určenom GP 
č. 16/2014, úrad. overenom dňa 26.5.2014 pod č. 1070/14 v prospech: Roberta Belešová 

( , podla V-3296/15 zo dňa 18.2.2015 - Vz 1160/15 
Por.č . : 1

Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti strpieť právo prechodu pešo a prejazdu motorovými, 
ako aj nemotorovými vozidlami, ktorých povaha vylučuje poškodenie pozemnej komunikácie 
nachádzajúcej sa na pozemku registra C KN p.č. 2792/70 a jej súčastí, v rozsahu určenom GP 
č. 16/2014, úrad. overenom dňa 26.5.2014 pod č. 1070/14 v prospech; Michaela Bothe 
( ,, podla V-3298/15 zo dňa 16.2.2015 - Vz 1165/15
Por.č .: 1

Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti strpieť právo prechodu pešo a prejazdu motorovými, 
ako aj nemotorovými vozidlami, ktorých povaha vylučuje poškodenie pozemnej komunikácie
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Ťarcha

nachádzajúcej sa na pozemku registra C KM p.č. 2792/70 a jej súčasti, v rozsahu určenom GP 
č. 16/2014 (ov.č. 1070/14) v prospech Inq. Štefana Beleša r. a Ing.
Andrey Belešovej r. , podla V-3300/15 z 18.02.2015
Por.č .: 1

Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti povinného strpieť na časti nehnuteľnosti pozemkov 
registra C KN pare.č.2792/70, 2799/1 v rozsahu vyznačenom v GP č.1302/15 úradne overeného 
pod č.450/16 zo dňa 15.03.2016
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení
b) užívanie a prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 
akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 
strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej činností a činnosti uvedených 
v bode a) a b) do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam:
v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., (IČO 36 361 518) ako oprávnený podľa 
V-10863/16 zo dňa 25.04.2016.
Por.č. : 1

Záložné právo v prospech Privatbanka, a.s., (IČO: 31 634 419) na pozemok registra C KN 
parcelné číslo 2972/45, 2792/46, 2792/48, 2792/49, 2792/50, 2792/51, 2792/52, 2792/53, 
2792/70, 2793, 2799/1, 2799/4, 2804/1, 2804/2, 2804/3, 2805/1, 2805/5, 2806/5, podľa 
V-24152/2016 zo dňa 09.09.2016.

Iné údaje

Oznámenie Pamiatkového úradu SR č. PÚ-2011/1675"2/8976/SKO zo dňa 29.11.2011, R-5/2012 
Por.č .: 1

Vyhlásenie ochranného pásma národnej kultúrnej pamiatky pozemku registra C KN pare. č. 
2792/70, podľa rozhodnutia Pamiatkového úradu SR č. PUSR-2016/4496-25/21807/BRO zo dňa 
29.03.2016, právoplatné dňa 08.12.2016; rozhodnutie Ministerstva kultúry SR č. 
MK-2267/2016-221/14267 zo dňa 16.11.2016; oprava rozhodnutia č. MK-2267/2016-221/15651 zo 
dňa 13.12.2016; oprava rozhodnutia č. MK-2267/2016-221/755/2017 zo dňa 20.01.2017, 
R-648/2017

Vyhotovené programom W ISKAN - VÚG K 2003-9



TATO LISTINA JE NEVEREJNOU LISTINOU A JE NEPOUZITEĽNÁ NA PRAVNE UICONY !

V Ý P I S  Z K A T A S T R A  N E H N U T E Ľ N O S T Í

Okres
Obec
Katastrálne územie

101 Bratislava I 
528 595 BA-m,č. STARÉ MESTO 
804 096 Staré Mesto

Údaje aktuálne k 
Dátum vyhotovenia 
Čas vyhotovenia

01.08.2020 
08 .09.2020 
09:22:33

V Ý P I S  Z  L I S T U  V L A S T N Í C T V A  č.

ČASŤ A; MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

Parcelné Výmera Druh Spôsob Druh Umiest. Právny
číslo v m2 pozemku využ.p . chr. n pozemku vzťah

2778/2 179 Záhrady 4 1
2781 981 Zastavané plochy a nádvoria 16 201 1
2792/31 5320 Ostatné plochy 37 201 1
2792/40 394 Zastavané plochy a nádvoria 17 201 1
2792/41 120 Zastavané plochy a nádvoria 16 201 1
2792/42 366 Zastavané plochy a nádvoria 17 201 1
2792/43 146 Zastavané plochy a nádvoria 16 201 1
2792/44 55 Zastavané plochy a nádvoria 16 201 1
2792/47 339 Zastavané plochy a nádvoria 16 201 1
2792/69 57 Zastavané plochy 3 nádvoria 16 801 1 5
2792/71 32 Zastavané plochy a nádvoria 99 201 1

Iné údaje:

Stavba na parcele 2792/69 je evidovaná na LV č. 8530.

Legenda:

Kód spôsobu využívania pozemku
4 - Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade,

na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň 
a iné polnohospodárske plodiny

16 - Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným
číslom

17 - Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom
37 - Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze

s krovím alebo kamenim a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok
99 - Pozemok využívaný podla druhu pozemku

Kód druhu chránenej nehnutelnosti
201 - Chránený strom a jeho ochranné pásmo
801 - Chránená nehnuteľnosť

Kód umiestnenia pozemku
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

Kód právneho vzťahu
5 - Vlastník pozemku nie je vlastníkom stavby postavenej na tomto pozemku

(pozemkoch)
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Stavby

Súpisné
číslo

Na parcele 
číslo

Druh
stavby

Popis
stavby

Druh 
chr.n .

Umiest. 
stavby

6763 2781 11 hlavná budova 201 1
6771 2792/41 11 mur.šatňa 1
6764 2792/43 11 sklenník 1

2792/44
2792/45

Stavba s.č. 6764 leží na parcelách č. 2792/43, 2792/44 a 2792/45

6764 2792/47 11 prev.budova 201 1
6765 2792/49 11 prev.budova 1
6767 2792/50 11 mur.chliev 1
6768 2792/51 11 mur.chliev 1
67 69 2792/52 11 mur.chliev 1
6766 2792/53 11 hosp.sklad 1
3547 2793 11 DOM 1

Iné údaje:

Parcely 2792/45, 2792/49, 2792/50, 2792/51, 2792/52, 2792/53 a 2793 pod stavbami sú 
evidované na LV č. 9638.

Legenda:

Kód druhu stavby
11 - Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum

Kód druhu chránenej nehnutelnosti
201 - Chránený strom a jeho ochranné pásmo

Kód umiestnenia stavby
1 - Stavba postavané na zemskom povrchu

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

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

Účastník právneho vzťahu: Vlastník

1 SR - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová
1, Bratislava, PSČ 813 30, SR

IČO: 00164381
Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Titul nadobudnutia
Zmluva o prevode správy majetku štátu zo dňa 26.05.2015, Z-10665/15

CAST C: ŤARCHY 

Por.č .: 1
Vecné bremeno podla § 66 ods. 1, písra. a) zákona č. 351/2011 Z.z. - oprávnenie zriaďovať a 
prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na pozemku registra C KN pare.č. 2792/31 v
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Ťarcha

prospech Orange Slovensko, a.s. (IČO; 35697270), Z-14970/13 
Por.č . : 1

Vecné bremeno - v prospech oprávneného Orange Slovensko,a.s.,IČO: 35697270,spočívajúce v 
práve oprávnenia zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej 
nehnutelnosti,na stavbe súp.č. 6763 na pozemku pare.č. 2781,podla ustanovenia § 66 ods.1 
pism. a) zákona o elektronických komunikáciách,Z-11663/14 
Por.č .; 1

66 ods. 1 pism. a) zákona č. 351/2011 Z.z. k stavbe súp.č. 6763 
právo na prevádzkovanie ZS a RR bodu Bratislava luventa, BA_IUV, v

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, (IČO:

Vecné bremeno v rozsahu 
na pare.č. 2781
prospech oprávneného - Slovak Telekom, a.s.
35763469), Z-20587/15 
Por.č .: 1

Vecné bremeno k stavbe súpis.č. 5763 na pozemku registra C KN pare.č. 2781 spočívajúce v 
oprávnení zriadiť a prevádzkovať verejnú sieť a postaviť jej vedenie na cudzej 
nehnutelnosti zriadené podla § 66 ods. 1, pism. a) zákona č. 351/2011 Z.z. v prospech SWAN 
Mobile, a.s., IČO: 35 680 202, Z-9380/2018, Z-20970/18

Iné údaje

Por.č. : 1
Vyhlásenie ochranného pásma národnej kultúrnej pamiatky pozemkov registra C KN pare. č. 
2781, 2792/31, 2792/40, 2792/41, 2792/42, 2792/43, 2792/44, 2792/47, 2792/71 a stavby so 
súp. č. 6763 na pozemku pare. č. 2781, súp. č. 6764 na pozemku par. č. 2792/47, podla 
rozhodnutia Pamiatkového úradu SR č. PDSR-2016/4496-25/21807/BRO zo dňa 29.03.2016, 
právoplatné dňa 08.12.2016; rozhodnutie Ministerstva kultúry SR č. MK-2267/2016-221/14267 
zo dňa 16.11.2016; oprava rozhodnutia č. MK-2257/2016-221/15651 zo dňa 13.12,2016; oprava 
rozhodnutia č. MK-2267/2016-221/755/2017 zo dňa 20.01.2017, R-648/2017

Vyhotovené programom W ISKAN  - VÚGK 2003-9



TÁTO LISTINA JE NEVEREJNOU LISTINOU A JE NEPOUŽITEĽNÁ NA PRÁVNE ÚKONY !

Okres
Obec
Katastrálne územie

V Ý P I S  Z K A T A S T R A  N E H N U T E Ľ N O S T I

101 Bratislava I Údaje aktuálne k
528 595 BA-m.č. STARÉ MESTO Dátum vyhotovenia
804 096 Staré Mesto Čas vyhotovenia

0 1 ,  0 8 . 2 0 2 0  
08 . 09.2020 
09:23:05

V Ý P I S  Z L I S T U  V L A S T N Í C T V A  č. 6336

ČASŤ Ä: MAJETKOVÁ PODSTATA

Stavby

Súpisné
číslo

Na parcele 
číslo

Druh
stavby

Popis
stavby

Druh 
chr.n .

Umiest. 
stavby

1469 2799/4 20 GARAZ 1

Iné údaj e:

Parcela 2799/4 pod stavbou je evidovaná na LV č. 9638.

Legenda:

Kód druhu stavby
20 - Iná budova

Kód umiestnenia stavby
1 - Stavba postavané na zemskom povrchu

ČASŤ B: VLASTNÍCI Ä INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

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

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 Hutira Roman r .

Spoluvlastnícky podiel: 1/2

T i t u l  n a d o b u d n u t i a  
RI 4/79 Z 24.1.1979 
+ ŽIADOSŤ Z 26.10.1998

2 Aleksieva Nina r.______________ ____________
Dátum narodenia:
Spoluvlastnícky podiel: 1/4

T i t u l  n a d o b u d n u t i a
Osvedčenie o dedičstve 3D/291/2012, Dnot 18/2012 právoplatné zo dňa 18.10.2012, 
Z-18674/12.
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3 Hutira Richard r. ' - -
Dátum narodenia:
Spoluvlastnícky podiel: 1/8

T i t u l  n a d o b u d n u t i a
Osvedčenie o dedičstve 3D/291/2012, Dnot 18/2012 právoplatné zo dňa 18.10.2012, 
Z-18674/12.

4 Hutira Roman r. i, ^
Dátum narodenia:
Spoluvlastnícky podiel: 1/8

T i t u l  n a d o b u d n u t i a
Osvedčenie o dedičstve 30/291/2012, Dnot 18/2012 právoplatné zo dňa 18.10.2012, 
Z-18674/12.

CAST C: ŤARCHY

Bez zápisu.

Iné údaje 

Por.č.: 2
Zmena adresy trvalého pobytu, R-4585/17

Vyhotovené programom W ISKAN - V Ú G K  2003-9



trti M AGISTRAT H LAVNÉHO M ESTA SLO VENSK EJ REPU BLIK Y  BRATISLAVY
Sekcia územ ného plánovania 

oddelenie usm erňovania investičnej činnosti
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Sekcia správy nehnuteľností 
Mgr. Beláková

TU

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo
21.09. 2020 MAGS OUIC 59411/20-430249

Vybavuje/linka 
Ing. Simeunovičová/257

Bratislava 
22.09. 2020

Vec:
Uzemnoplánovaeia informácia

Žiadateľ: SSN
žiadosť zo dňa 21.09. 2020
pozemok pare. číslo: 2792/45, 2792/46, 2792/48, 2792/49, 2792/50, 2792/51, 

2792/52, 2792/53, 2793, 2804/1, 2804/2, 2804/3, 2792/70, 
2799/1, 2799/4, 2805/1, 2805/5 a 2806/5 „registra C“ - 
podľa Vašej žiadosti a nám dostupných podkladov.

katastrálne územie: Staré Mesto
bližšia lokalizácia pozemku v 
území:

ul. Francúzskych partizánov, Majakovského, Búdková, 
Stará Vinárska, zóna A6 Slavin, sektor č. 7 a 19

zámer žiadateľa: neuvedený

Parcely sú súčasťou územia, pre ktoré je definovaný kód S:
Stabilizovaná plocha je situovaná v území, pre ktoré je schválená územnoplánovacia 
dokumentácia podrobnejšieho stupňa (UPN -  Z), ktorá obsahuje jej reguláciu.

Pre predmetné územie bola spracovaná aktualizácia územného plánu zóny A6 Bratislava,
ktorá je schválená ako platná územnoplánovacia dokumentácia v zmysle uznesenia Mestského 
zastupiteľstva v Bratislave č. 333/2004 zo dňa 01.04.2004.
Záujmové parcely č. 2792/45, 2792/46, 2792/48, 2792/49, 2792/50, 2792/51, 2792/52, 2792/53, 
2792/70, 2793, 2799/1, 2799/4, 2804/1, 2804/2, 2804/3, 2805/1, 2805/5 a 2806/5 (v ÚPN-Z 
súčasť pôvodných pozemkov napr. pare.č. 22792, 2804...) vk.ú. Staré Mesto, sú súčasťou 
sektorov č. 7 a č. 19, pre ktoré UPN-Z stanovuje nasledujúcu záväznú reguláciu:

SEKTOR č. 7: (pozemky parc.č. 2792/45, 2792/46, 2792/48, 2792/49, 2792/50, 2792/51, 
2792/52, 2792/53, 2792/70, 2793, 2804/1, 2804/2, 2804/3, 2805/1, 2805/5 a 2806/5)
Záväzná časť:
VYMEDZENIE SEKTORA: Územie je  vymedzené Búdkovou ulicou, Starou vinárskou. 
Majakovského ulicou, ulicou Francúzskych partizánov, pamätníkom obetiam prvej svetovej 
vojny a z ostatných strán pozemkami rodinných domov, záhrad a lesoparku. Presné vymedzenie 
sektoru je graficky vyjadrené vo výkresoch.

Laurinská 7, III. poschodie, i. dverí 309

TELEFÓN 
02/59 35 62 49

BANKOVÉ SPOJENIE 
ČSOB: 25829413/7500

IČO 
603 481

INTERNET
www.bratislava.sk

E-MAIL
usmemovanievystavby@bratislava.sk

http://www.bratislava.sk
mailto:usmemovanievystavby@bratislava.sk


FUNKCIA:
e Funkčné využitie územia:

Občianska vybavenosť, zeleň 
• Neprípustné funkčné využitie územia:

Výroba, sklady, dielne, čerpacia stanica pohonných hmôt, autoservis, malovýroba, 
podnikateľské aktivity s negatívnym vplyvom na životné prostredie a s negatívnym
vplyvom na spoločenské prostredie alebo funkcie obdobného charakteru sú v sektore
neprípustné.

REGULAČNÉ PRVKY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA:
® Minimálna stavebná parcela: 10 árov
• Maximálna stavebná parcela pre výpočet zastavanej plochy parcely: 15 árov
• Index zastavanej plochy objektom: 0,30

Pričom výsledný index zastavanej plochy v sektore musí byť menší ako OJO.
® Minimálny index prírodnej plochy: 0,60
• Maximálna podlažnosť:

3 nadzemné podlažia a jedno ustúpené podlažie, alebo podla-ovie.
® Stavebná čiara: Stavebné čiary nie sú stanovené.

ZELEŇ: V severnej časti sektora sa nachádza chránený prírodný areál „Borovicový lesík“ na
parcelách číslo 2806/6, 2806/19, 2806/20, 2806/21, 2806/23, 2806/24, 2806/25, 2806/26 a 
2806/27. V chránenom areáli rastie borovica čierna.

Smerná časť:

CHARAKTERISTIKA: Sektor je urbanisticky aj architektonicky stabilizované územie areálu 
luventy. Dominantu areálu, ale aj širšieho okolia predstavuje dvojpodlažný monumentálny 
objekt obdĺžnikového pôdorysu s nástupnými schodami. Objekt reprezentuje kvalitnú 
architektúru, postavenú v štýle socialistického realizmu. K zadnému priečeliu ju  orientovaný 
zanedbaný prírodný amfiteáter s pódiom. V areáli sa ďalej nachádza nepoužívaný bazén so 
šatňami, skleníky, nepoužívané pavilóny a niekoľko murovaných objektov. V jednom z nich je 
umiestnené funkčné ubytovacie zariadenie. Územie je  charakteristické tým, že sa tu nachádza 
kultivovaný mestský park, so zakomponovanými zvyškami niekdajších záhrad. V časti parkuje 
zanedbaná unikátna dendrologická záhrada. Areál je kompozične vyvážený, centrálne 
orientovaný na akropolu. Areál sa vhodne prispôsobuje prírodným danostiam územia. Z areálu je 
vynikajúci výhľad na mesto. Dnes začína sektor pôsobiť zanedbaným dojmom, lebo nie je 
dostatočne udržiavaný. Lesík nad ulicou Francúzskych partizánov je charakteristický 
atraktívnymi prírodným danosťami. Súčasný stav porastov nie je priaznivý, pretože ich údržba je 
nedostatočná.
POŽIADAVKY NA VYJADRENIE KULTÚRNO-HISTORICKÉHO MIESTA: Areál 
luventy má plochy s výskytom kultúrnych, historických a sociálnych hodnôt, s prevahou 
ekologicky stabilných plôch. Areál bol založený na mieste bývalej záhrady Sans Sousi. Bola to 
jedna z najznámejších záhrad na Búdkovej ulici. Územie susedí z Horským parkom, ktoiý je 
chránený prírodný areál. V sektore č.7 je chránený prírodný areál „Borový lesík“. 
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE: Zabezpečiť a umožniť rekonštrukciu a dostavbu objektov 
areálu. Rozsah rekonštrukcie a prestavby existujúcich objektov posudzovať tak, aby boli 
zachované kultúrnohistorické, urbanisticko -  architektonické i sociálne hodnoty objektov a 
prostredia a v tomto kontexte zohľadňovať mieru zachovania existujúcej zastavanosti a 
podlažnosti. Zabezpečiť kvalitnú rekonštrukciu celého areálu z jeho parkovo-výhliadkovými 
plochami a terasami. Zabezpečiť výhľady na mesto. Pri rekonštrukcii musia byť použité



primerané materiály a urbanistický dizajn. Všetky uvažované zásahy a úpravy treba starostlivo 
vyhodnocovať, aby nedošlo k poškodeniu kultúrno-historicko-sociálnych a ekologických hodnôt 
územia, V lesíku nad ulicou Francúzskych partizánov zachovať krajinný reliéf a vytvoriť 
kompozičnú sústavu chodníkov, malej architektúry a výhliadkových bodov. Využiť pôvodné 
trasovanie chodníkov. Použiť drobnú architektúru a prvky urbanistického dizajnu (lavičky, 
odpočívadlá, záhradné pavilóny a altánlcy, múriky, výhliadkové miesta a pod.), prípadne 
výtvarného umenia.
REGULÁCIA SPÔSOBU VYUŽITIA ÚZEMIA:

• Typologický druh zástavby:
Stavby pre kultúru a výchovu.
Stavby pre prechodné ubytovanie a stravovanie.

ZELEŇ: Vytvoriť izolačný pás krovín v priestoroch susediacich s dopravnými komunikáciami. 
Je potrebné zabezpečiť trvalú starostlivosť o vzácne jedince drevín. Zachovať a skvalitniť 
parkovú zeleň. Uchovať a rozvíjať edukačné funkcie plôch zelene. Dbať na to, aby zeleň 
umožňovala výhľady na mesto. Zabezpečiť pravidelnú údržbu zelene. Rozšíriť plochy zelene -  
interakčný prvok južne od hlavnej budovy. Použiť zazelenané terasy a strechy.
STATICKÁ DOPRAVA: Garáže alebo parkovanie umiestniť na vlastnom pozemku. Garáže 
môžu byť umiestnené v oporných múroch a ak sú tieto garáže zazelenané, nezapočítavajú sa do 
zastavanej plochy objektom.

SEKTOR č. 19: (pozemky parc.č. 2799/1 a 2799/4)
Záväzná časť:
VYMEDZENIE SEKTORA:
FUNKCIA:

• Funkčné využitie územia:
Prevládajúca funkcia - občianska vybavenosť 
Doplňujúca funlccia - šport a rekreácia
• Neprípustné funkčné využitie územia:
Výroba, sklady, dielne, čeipacia stanica pohonných hmôt, autoservis, malovýroba, 
podnikateľské aktivity s negatívnym vplyvom na životné prostredie a s negatívnym vplyvom na 
spoločenské prostredie alebo funkcie obdobného charakteru sú v sektore neprípustné.

REGULAČNÉ PRVKY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA: 
e Minimálna stavebná parcela: 6 árov
® Maximálna stavebná parcela pre výpočet zastavanej plochy parcely: 15 árov
• Index zastavanej plochy objektom: 0,30
• Index prírodnej plochy: 0,60
® Maximálna podlažnosť:

2 nadzemné podlažia a jedno ustúpené podlažie, alebo podki'ovie.
® Stavebná čiara: Nestanovuje sa.
® Nezastaviteľné plochy: Parcela číslo 2795/2, v rozsahu existujúcej plochv detského ihriska. 

Smerná časť:

CHARAKTERISTIKA: Územie leží na Búdkovej ulici a v súčasnosti je  hmotovopriestorovo 
a funkčne rôznorodé. Dnes je v sektore umiestnený objekt predajne, areál detského ihriska a dva 
rodinné domy. Súčasný stav porastov nie je priaznivý, pretože ich údržba je nedostatočná. 
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE: Umožniť rekonštrukciu a prestavbu existujúcich objektov 
rodinných domov a občianskej vybavenosti. Úpravy alebo zásahy je potrebné dôkladne preveriť



a posúdiť. Pri rekonštrukcii a prestavbe sa nepripúšťa zníženie ekologických hodnôt sektoru. 
Hmotové riešenie a priestorová skladba navrhovanej zástavby sa musí prispôsobiť charakteru 
územia. Zastavanosť, výšku zástavby, hmotovopriestorovú a architektonickú formu je potrebné 
dôkladne preveriť a posúdiť. Ploty a prvky drobnej architektúry medzi voľne stojacimi objektami 
musia byť upravené tak, aby sa zabezpečili priehľady do zelene. Ploty môžu byť vytvorené 
zeleňou (živé ploty).
REGULÁCIA SPÔSOBU VYUŽITIA ÚZEMIA:
• Typologický druh zástavby:
Stavby pre obchod, služby, stravovanie. Športové plochy a zariadenia.
ZELEŇ: Zachovať a doplňujúcou výsadbou skvalitniť zeleň. Oporné múry nechať obrásť 
popínavými rastlinami. Tam kde to zástavba umožňuje vysadiť pozdĺž ulíc aleje stromov. Použiť 
zazelenené terasy a strechy.
DOPRAVA: Majakovská ulica je navrhnutá ako ukľudnená komunikácia D l. Šírka vozovkovej 
časti komunikácie D l je  5 m.

STATICKÁ DOPRAVA: Garáže alebo parkovanie umiestniť na vlastnom pozemku. Garáže 
môžu byť umiestnené v oporných múroch a ak sú tieto garáže zazelenané, nezapočítavajú sa do 
zastavanej plochy objektom.

Záver:
Pôvodné parcely v k.ú. Staré Mesto, ktoré sú uvádzané v zonálnej územnoplánovacej 
dokumentácii ÚPN-Z A6 boli reparcelované a viaceré menšie pozemky boli odčlenené od 
pôvodných parciel. Ich umiestnenie v jednotlivých sektoroch je možné vyčítať z grafickej časti 
ÚPN-Z A6 Bratislava -  Výkres regulatívov územia, výrez pre sektor č. 7 a 19, ktorá tvorí prílohu 
listu. Z porovnania KN s ÚPN-Z A6 vyplýva, že i značná časť parcely č. 2806/5 je súčasťou 
chráneného prírodného areálu „Borovicový lesík“, i keď táto parcela nie je v textovej časti 
uvedená.

Informujeme Vás, že Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 ajeho zmeny 
a doplnky 01, zmeny a doplnky 02, zmeny a doplnky 03, zmeny a doplnky 05, rovnako aj ďalšie 
územnoplánovacie dokumentácie a územnoplánovacie podklady sú zverejnené na adrese: 
https:// W W W , bratisla va. sl<7 slc/r ozvoi -mesta
Komplexné informácie o Vašom záujmovom území získate nahliadnutím do spomenutých 
zverejnených dokumentov.

Upozorňujeme, že predmetom územnoplánovacej informácie nie sú majetkovoprávne vzťahy 
k pozemku. Územnoplánovacia informácia na ten istý pozemok môže byť vydaná viacerým 
žiadateľom.

Územnoplánovacia informácia č. MAGS OUIC 59411/20-430249 zo dňa 22.08.2020 platí jeden 
rok odo dňa jej vydania, ak nebola schválená nová územnoplánovacia dokumentácia alebo jej 
zmeny a doplnky, na základe ktorých bola vydaná.

S pozdravom

Ing. arch. Janica Ľuptáková 
vedúca oddelenia

Príloha: Výrez z grafickej časti UPN-Z A6 - Sektor č. 7a 19 -I- legenda 
Co: MG OUIC -  archív;



Beláková Soňa, Mgr.

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

Kmotorková Daniela, Ing. 
utorok, 22. septembra 2020 8:43 
Beláková Soňa, Mgr.
RE: Súrna žiadosť o informáciu

Dobiý deň prajem,

N a základe Vašej písomnej žiadosti vo veci vyčíslenia pohľadávok Vám oznamujeme, že v dostupných 
dokladoch a informáciách, ktoré boli doručené na sekciu financií k dátumu 21.09.2020 evidujeme zostatok nedaňovej 
pohľadávlcv voči:

Krúpa Pavol, Ing., RČ

v lehote splatnosti 
po lehote splatnosti

0,00 € 
0,00 €.

S pozdravom

Ing. Daniela Kmotorková

Oddelenie účtovníctva a pohľadávok

Magistrát hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy

P rim aciá lne  n ám es tie  1 
814 99 B ratislava 1 
S lo v en sk á  republika

+421 2 59 356 290
d an iela .km otorkovafa lb ra tislava.sk
w w w .bratislava.sk

Informácie obsiahnuté v tejto em failovej správe vrátane príloh stŕ dôverne, stí určené výlučne adresátovi a môžu byt predmetom ochrany osobných, osobnostných í 
obchodného tajomstva, autorských práv a/alebo zákazov vyhotovovania kópii. Za obsah správy zodpovedá výlučne osoba, ktorá správu odoslala. Ak Vám bol tentc 
doručený omylom, žiadame Vás, aby ste sa zdržali jeho  odtajnenia, cl jeho použitia pre vlastne potreby, informovali nás o tejto skutočnosti a e-mali následne vyma:

From: Beláková Soňa, Mgr. <sona.belakova@ bratislava.sk>
Sent: Tuesday, S ep tem ber  22, 2020 7:39 AM
To: Kmotorková Daniela, Ing. <daniela.kmotorkova@ bratislava.sk>
Subject: Súrna žiadosť o Informáciu 
Importance: High

Dobrý deň.
Pripravujem materiál do MsZ na štvrtok 24.09.2020 a potrebovala  by som informáciu o stave pohľadávok hlavného 
m esta  voči Ing. Pavlovi Krúpoví, rod. , -
Dátum narodenia:
Prosím o predloženie informácie mailom, a ak sa dá obra tom .
Ide o dôležitú informáciu a o súrnu vec.
Ďakujem Vám veľmi pekne za ústretovosť.

S pozdravom

Mgr. Soňa  Beláková

http://www.bratislava.sk
mailto:sona.belakova@bratislava.sk
mailto:daniela.kmotorkova@bratislava.sk


Beláková Soňa, Mgr.

Od; Dohnalová Daria , Mgr.
Odoslané: utorok, 22. septembra 2020 9:00
Komu: Beláková Soňa, Mgr.
Kópia: Fekete Andrej, Mgr.
Predmet: RE: Súrna žiadosť o stanovisko

Ahoj Soni,
Na základe Tvojej požiadavky uvádzame, že voči Ing. Pavlovi Krúpoví, nar. ■ sekcia právnych činností
neeviduje žiaden súdny spor.

S pozdravom

Mgr. Daria Dohnalová

Samostatný odborný referent, sekcia právnych činnosí, oddelenie legislatívne - právne 

Magistrátu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy

P rim aciá lne  n á m e s tie  1 02/59  35 61 60
814 99 B ratislava 1 d a n a .d o h n a ío v a@ b ra tís íav a .sk
S lo v en sk á  repub lika w w w .bratis lava.sk

Informácie obsiahnuté v tejto e-mai!ovej správe vrátane príloh s ij dôverne, sú určené výlučne adresátovi a môžu byt predmetom ochrany osobných, osobnostných 
obchodného tajom stva, autorských práv a/alebo zákazov vyhotovovania kópii. Za obsah správy zodpovedá výlučne osoba, ktorá správu odoslala. Ak Vám bol fent 
doručený omylom, žiadam e Vás, aby ste sa zdržali je ho  odtajnenia, ci jeho  použitia  pre vlastne potreby, informovali nás o tejto skutočnosti a e-m ail následne vym.

From: Fekete Andrej, Mgr. O ndre j .feke te@ bra tis lava .sk>
Sent: Tuesday, S ep tem ber  22, 2020 7:44 AM
To: Dohnalová Daria , Mgr. <daria .dohnalova@ bratislava.sk>
Subject: FW: Súrna žiadosť o stanovisko

Daria pls vies to  hned pozriet? Rasto to  aj tak  bude chciet, hned vyriesit

S pozdravom

Mgr. Andrej Fekete PhD.

Oddelenie legislatívne - právne

Magistrát hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy

P rim ac iá lne  n á m e s tie  1 +421 2 59 356  469
814 99  B ratis lava 1 an d re i.fek e te@ b ra lis la v a .sk
S lo v en sk á  republika w w w .bratis lava.sk

http://www.bratislava.sk
mailto:Ondrej.fekete@bratislava.sk
mailto:daria.dohnalova@bratislava.sk
mailto:andrei.fekete@bralislava.sk
http://www.bratislava.sk


   

   

   


