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NÁVRH
na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov
v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1466, parc. č. 4839 pre vlastníkov bytov a nebytových
priestorov bytového domu Starhradská 6, 8, Röntgenova 2,4
v zastúpení Bytového družstva Petržalka so sídlom v Bratislave
Predkladateľ:
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vedúci oddelenia správy nehnuteľností
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JUDr. Beáta Nagyová, v. r.
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6. Situácie 3 x
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Bratislava-Petržalka 3 x
11. Návrh nájomnej zmluvy

Janka Sedláková, v. r.
oddelenie správy nehnuteľností

október 2015

kód 5.3
5.3.1

Návrh uznesenia
Mestská rada po prerokovaní materiálu
odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nájom pozemkov registra „C“ KN
v Bratislave, k. ú. Petržalka :
1. časť parc. č. 1466 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 13 m2, pre vlastníkov bytov
a nebytových priestorov v bytovom dome Starhradská 6, zastúpení Bytové družstvo Petržalka so
sídlom Budatínska 1 v Bratislave, IČO 00169765, za účelom vybudovania a užívania
prístupovej rampy k bytovému domu Starhradská 6, súpis. č. 3221, na pozemku parc. č. 1479,
na dobu neurčitú, za nájomné 6,00 Eur/m2/rok, čo predstavuje pri celkovej výmere 13 m2 ročne
sumu 78,00 Eur,
2. časť parc. č. 1466 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 8 m2, pre vlastníkov bytov
a nebytových priestorov v bytovom dome Starhradská 8, zastúpení Bytové družstvo Petržalka so
sídlom Budatínska 1 v Bratislave, IČO 00169765, za účelom vybudovania a užívania
prístupovej rampy k bytovému domu Starhradská 8, súpis. č. 3222, na pozemku parc. č. 1478,
na dobu neurčitú, za nájomné 6,00 Eur/m2/rok, čo predstavuje pri celkovej výmere 8 m2 ročne
sumu 48,00 Eur,
3. dve časti parc. č. 4839 – ostatné plochy vo výmere 2 x 2 m2, spolu 4 m2, pre vlastníkov bytov
a nebytových priestorov v bytovom dome Röntgenova 2 a 4, zastúpení Bytové družstvo
Petržalka so sídlom Budatínska 1 v Bratislave, IČO 00169765, za účelom vybudovania a
užívania dvoch rámp pred vstupmi so zábradlím k bytovému domu Röntgenova 2 a 4, súpis. č.
1176, na pozemkoch parc. č. 4859, 4860, na dobu neurčitú, za nájomné 6,00 Eur/m2/rok, čo
predstavuje pri celkovej výmere 4 m2 ročne sumu 24,00 Eur,
s podmienkou :
Nájomné zmluvy budú nájomcom podpísané do 90 dní od schválenia uznesenia v Mestskom
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že ktorákoľvek nájomná zmluva podľa
bodu 1 - 3 uznesenia v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie v príslušnej časti
stratí platnosť.

Dôvodová správa
PREDMET : Pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy
Pozemky registra „C“ KN, k. ú. Petržalka, Starhradská, Röntgenová
- časť parc. č. 1466 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 13 m2
- časť parc. č. 1466 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 8 m2
- dve časti parc. č. 4839 – ostatné plochy vo výmere 2 x 2 m2
ŽIADATEĽ : Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu
Starhradská 6, Starhradská 8, Röntgenova 2, 4
v zastúpení správcu:
Bytové družstvo Petržalka
Budatínska 1
851 05 Bratislava
IČO: 00 169 765
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV :
celková
výmera
1591

výmera na
účel
K.ú.
Parc. č. LV č. druh pozemku
prenájom
prenájmu
2
Petržalka
1466
1748
zastav. plochy
13 m
prístupová rampa
Starhradská 6
prístupová rampa
Petržalka
1466
1748
zastav. plochy 1591
8 m2
Starhradská 8
Petržalka
4839
1748
ostatné plochy
506 2 x 2 m2
dve rampy pred vstupmi
so zábradlím
Röntgenova 2,4
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Celkovo
25 m2
Pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, neboli zverené do správy príslušnej
mestskej časti (Protokol č. 5/92 zverené len za účelom starostlivosti o zeleň, parc. č. 1466), neboli
na ne uplatnené reštitučné nároky.
ÚČEL NÁJMU :
1. Vybudovanie a užívanie prístupovej rampy k bytovému domu Starhradská 6, súpis. č. 3221, na
pozemku parc. č. 1479
2. Vybudovanie a užívanie prístupovej rampy k bytovému domu Starhradská 8, súpis. č. 3222, na
pozemku parc. č. 1478
3. Vybudovanie a užívanie dvoch rámp pred vstupmi so zábradlím k bytovému domu Röntgenova
2 a 4, súpis. č. 1176, na pozemkoch parc. č. 4859, 4860
DOBA NÁJMU : Nájomné zmluvy budú uzatvorené na dobu neurčitú.
VÝŠKA NAVRHOVANÉHO NÁJOMNÉHO :
6,00 Eur/m2/rok - je stanovená v súlade s Rozhodnutím č. 28/2011 primátora hlavného mesta SR
Bratislavy, ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty
za vecné bremeno
(tabuľka č. 100, položka 121 – prístup na pozemok na nepodnikateľské účely).
Pri výmere vyššie špecifikovaných pozemkov, ktoré spolu predstavujú 25 m2, bude ročné
nájomné predstavovať spolu sumu 150,00 Eur.

SKUTKOVÝ STAV :
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Starhradská 6, Starhradská 8,
Röntgenova 2 a 4 pri obnove bytového fondu na domových schôdzach odsúhlasili vybudovanie
navrhnutých prístupov.
Bytové družstvo Petržalka, Budatínska 1, 851 05 Bratislava ako správca uvedených
bytových domov požiadalo hlavné mesto SR Bratislavu o nájom pozemkov v k.ú. Petržalka :
1. žiadosť zo dňa 26.08.2015 – nájom pozemku časti parc. č. 1466 – zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 13 m2, za účelom vybudovania a užívania prístupovej rampy k bytovému domu
Starhradská 6, súpis. č. 3221, parc. č. 1479 (Uznesenia č. 02-04/2014 zo dňa 30.10.2014 zo
schôdze VBaNP Starhradská 6)
2. žiadosť zo dňa 26.08.2015 – nájom pozemku časti parc. č. 1466 – zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 8 m2, za účelom vybudovania a užívania prístupovej rampy k bytovému domu
Starhradská 8, súpis. č. 3222, parc. č. 1478 (Uznesenia č. 02-04/2014 zo dňa 06.11.2014 zo
schôdze VBaNP Starhradská 8)
3. žiadosť zo dňa 20.05.2015 – nájom pozemku dvoch častí parc. č. 4839 – ostatné plochy vo
výmere 2 x 2 m2, spolu 4 m2, za účelom vybudovania a užívania dvoch rámp pred vstupmi so
zábradlím k bytovému domu Röntgenova 2 a 4, súpis. č. 1176, na pozemoch parc. č. 4859, 4860
(Uznesenie č. 06-07/2015 zo dňa 31.03.2015 zo schôdze VBaNP Röntgenova 2 a 4)
Nájom pozemkov uvedených v návrhu uznesenia je predložený ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov z dôvodu, že si žiadateľ nemôže zabezpečiť prístup k pozemkom iným
spôsobom, ako cez pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré bezprostredne
susedia s bytovými domami v správe žiadateľa. Súčasne je predloženie nájomnej zmluvy ako
preukázanie iného práva k pozemku (podľa § 139 ods.1 zák. č. 50/1976 Zb. stavebný zákon),
potrebné k vydaniu príslušného povolenia.
K žiadostiam Bytového družstva Petržalka, evidovaných pod číslami 369315, 369316 zo
dňa 27.11.2014 – nájom pozemku časti parc. č. 1483 Starhradská 6 a 8, bolo dňa 24.25.06.2015 prijaté uznesenie MsZ č. 183/2015 a žiadateľovi zaslané návrhy nájomných zmlúv,
ktoré boli vlastníkmi bytov a nebytových priestorov bytových domov Starhradská 6 a 8
pripomienkované. Pre nesprávne uvedené parcelné číslo v Projektovej dokumentácii namiesto
parc. č. 1466 uvedené parc. č. 1483, a teda aj v uznesení MsZ, nájomné zmluvy neboli
odsúhlasené vlastníkmi bytov a nebytových priestorov. Uznesenie MsZ č. 183/2015 stratí dňa
22.10.2015 svoju platnosť, nakoľko podpísanie nájomných zmlúv bolo odmietnuté.
Listami zo dňa 26.08.2015 žiadateľ požiadal o zjednanie nápravy a prijatie nového
uznesenia - opravu nepresného parcelného čísla uvedeného v Projektovej dokumentácii,
ktoré budú prerokované na októbrovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta
SR Bratislavy.
STANOVISKÁ :
K riešeným prípadom Starhradská 6, 8 boli použité platné stanoviská, nakoľko zákres predmetu
nájmu v Snímke z KM nebol menený, uvádzané parc. č. 1483 bolo nesprávne, správne parc. č.
1466.
Oddelenie územného rozvoja mesta – Územný plán hlavného mesta SR Bratislava, rok 2007,
v znení zmien a doplnkov, stanovuje pre územia, ktorých súčasťou sú :
Pozemky parc. č. 1466 (1483), 4839 - funkčné využitie územia: viacpodlažná zástavba
obytného územia, číslo funkcie 101, stabilizované územie.
Podmienky funkčného využitia plôch – Územia slúžiace pre bývanie vo viacpodlažných
bytových domoch a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia – v súlade s významom
a potrebami územia stavby občianskeho vybavenia, zelene, ihriská, vodné plochy ako súčasť
parteru a plôch zelene, dopravné a technické vybavenie, garáže, zariadenia pre požiarnu ochranu
a civilnú obranu.
Spôsoby využitia funkčných plôch, prípustné – stavby a zariadenia zabezpečujúce komplexnosť
a obsluhu obytného územia v súlade s významom a potrebami územia.

Oddelenie tvorby územného plánu a dopravy – stanoviská bez pripomienok
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene – pozemky parc. č. 1466, 4839 sa
nachádzajú v území, v ktorom platí podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov I. stupeň ochrany, t.j. územiu sa neposkytuje vyššia
ochrana. Pozemky sú spevnenými plochami, stanoviská bez námietok voči nájmu
Súborné stanoviská z oblasti dopravy
Oddelenie dopravného inžinierstva – stanoviská bez pripomienok
Oddelenie koordinácie dopravných systémov, referát cestného správneho orgánu –
stanoviská, v ktorých sa oddelenie nevyjadruje k nájmu, nejedná sa o miestnu komunikáciu I.
a II. triedy
Oddelenie správy komunikácií – stanoviská súhlasné, nájmom nepríde k zásahu do
komunikácií a verejného osvetlenia v správe hlavného mesta
Oddelenie legislatívno-právne – voči žiadateľom sa nevedie súdny spor
Finančné oddelenie – neevidujú pohľadávky
Oddelenie miestnych daní a poplatkov – neevidujú pohľadávky
Mestská časť Bratislava-Petržalka – súhlasné stanovisko starostu k žiadostiam Starhradská 8,
Röntgenova 2 a 4.
K žiadosti Starhradská 6 starosta sa nevyjadril k nájmu a žiada odstúpenie žiadosti mestskej
časti, nakoľko predmetný pozemok je mestskej časti Bratislava-Petržalka zverené Protokolom č.
5/92.
Protokolom č. 5/92 zo dňa 07.01.1992 a podľa čl. 82 ods. 1, písm. b) Štatútu hlavného mesta SR
Bratislavy sú pozemky zverené mestskej časti Bratislava-Petržalka len za účelom starostlivosti
o zeleň, preto prenajímateľom je hlavné mesto.
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MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBCHODNY REGISTER
NA INTERNETS

SlovenskyMM | H^Engllsh

Vypis z Obchodneho registra Okresneho sudu Bratislava I
lento vypis ma len informativny charakter a nie je pouzitel'ny pre pravne ukony !
Oddiel: Dr

VIoikaeislo: 28/B

Obchodnd meno:

Bytov^ druistvo Petrialka

(od: 20.11.1963)

Sfdio:

Budatinska 1
Bratislava 851 05

(od: 14.11.2012)

Budatinska 1
Bratislava 851 01

(od: 20.11,1963 do: 13.11.2012)

00 169 765

(od: 20.11.1963)

Dei^ zdpisu:

20.11.1963

(od: 20.11.1963)

Prdvna forma:

Druistvo

(od: 20.11.1963)

Predmet 6innosti:

predmetom 6innosti druistva je najmS zabezpeCovanie sprdvy a
prevddzky bytovych domov a domov s nebytov;^mi priestormi vo
vlastnictve druzstva alebo Jeho £lenov, zabezpedenie pinenia
&innostt, sluileb a doddvok spojenych s uiivanim bytov a
nebytovych priestorov a Ich prIsluSenstva vo vlastnlctve druzstva
alebo Jeho (lenov

(od: 17.10.2001)

sprdva bytoveho a nebytov6ho fondu a jeho udriba v rozsahu
obstardvania sluiieb spojenych so sprdvou bytovdho a
nebytov6ho fondu

(od 04.01.2014)

vystavba bytov a obfiianskej vybavenosli v druzstevnych domoch,
miestnostf nesECiziacich na byvanie

(od 20.11.1963 do; 26.05.1992)

prideCovanie druzstevnych bytov a miestnosti nesliizlacich na
byvanie do osobneho uzivania clenom

(od. 20.11.1963 do: 26.05.1992)

udrzba, opravy, rekonStrukcia a modernizacia bytoveho majetku a
nebytovych priestorov

(od. 20.11.1953 do: 26,05.1992)

poskytovanie sluiieb spojenych s byvanim svojim 6lenom

{od: 20.11.1963 do: 26,05.1992)

poskytovanie sluzieb spojenych s byvanim za odpiatu obCanom aj
organizacidm

(od: 20.11.1963 do: 26.05.1992)

materialno-vyrobn^ zakladha pre udrzbu a opravy bytov a
nebytovych priestorov a pre poskytovanie sluzieb spojenych s
byvanim

(od: 20.11.1963 do: 26.05.1992)

V oblasti ASR vykoneiva pr^ce projektov6 a prog ram atorske a
vypofitove pre potreby druzstva, ako aj inych organiz^cii

(Od: 20.11.1963 do: 26.05.1992)

stavia, pripadne zabezpeCuje vystavbu bytov v druzstevnych
domoch, rodinnych domCekoch, ako aj vystavbu objektov s
mtestnost'ami nesluiiactmi na byvanie do osobneho uzivania
svojim dienom

(od: 27.05.1992 do: 14.09.1993)

stavia, pripadne zabezpe^uje vystavbu bytov, rodinnych
domCekov a miestnosti nesluziacich na byvanie do viastntctva

(Od: 27.05.1992 do: 14.09.1993)

vykOHciva, pripadne zabezpec^uje udrzbu, opravy, rekongtrukciu a
modernizaciu bytovych a nebytovych objektov

(Od: 27.05.1992 do; 14.09.1993)

prideruje druzslevne byty, vr^tane rodinnych domfiekov a
miestnosti nesluziacich na byvanie /gar^ze, ateliery/ do osobneho
uzivania Clenom

(od: 27.05.1992 do: 14.09.1993)

poskytuje, pripadne zabezpefiuje slui^by spojene s byvanim, v
sulade s pravnymi predpismi

(od: 27.05.1992 do: 14,09.1993)

vykonava aj tne fiinnosti, najma podnikatefskd, zamerane na

(od: 27.05.1992 do: 14.09.1993)

iCO:

http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=21863&SID=2&P= 1
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uspokojovante a podporu zdujmov filenov druzstva
organizovanie pripravy a vykonavanie bytovych a obdianskych
stavieb, spriva a prev^dzkovanie bytovych objektov a objektov s
nefaytovymi priestormi, poskytovanie a sprostredkovanie sluiieb
a dinnosti spojenych s uiivanim a prenajimanim bytov a
nebytovych priestorov a zabezpefiovanie pfnenia t^chto cinnosti

Statutdrny orgdn:

(od: 15.09.1993 do: 16.10.2001)

prenajimanie bytov a nebytovych priestorov a hospodarenie s
nimi

(od: 15.09.1993 do: 16.10.2001)

predstavenstvo

(od: 15.09.1993)

predstavenstvo

(od; 20.11.1963 do: 14.09.1993)

Ing. Vladimir Keseoh - predseda predstavenstva
Blagoevova 14
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 01.07.2013
(ng. Ofqa DzurkovA - podpredseda predstavenstva
Vilova 5
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 01.07.2013
Ing. Jozef Fabljin . CSc. - Clen predstavenstva
£ev6enkova 28
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.07.2013
Ing. Vladimir Karel - 6len predstavenstva
Jasovskd 47
Bratislava 651 07
Vznik funkcie: 01.07.2013
'ng. Peter Qrarti&k - dien predstavenstva
Smolenickd 10
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 01.07.2013
Ing. Pavel Obenau - eien predstavenstva
Starhradskd 16
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 01.07.2013
Mgr. Marian Balucha - i l e n
Osuskeho 2
Bratislava 851 03
Mgr. Marian Balucha - 6ien
Osuskeho 2
Bratislava 851 03
Skon£enie funkcie: 31.05.2004
MUDr. Katarina Binovsk^ - Clen
Romanova 42
BrattsJava 851 02
MUDr. Katarina Binovska - cien
Romanova 42
Bratislava 851 02
SkonCente funkcie: 31.05.2004
RNDr. Ladislav 6ep(ik - 6len
Sevfienkova 20
Bratislava 851 01
RNDr. Ladislav Ceplik - predseda
Sev^enkova 20
Bratislava
RNDr. Ladislav Ceplik - predseda
Sevfeenkova 20
Bratislava
Ing. Ivan 6iq^5 - clen
Znievska 6
Bratislava 851 06
Ing. Oroa Dzurkova - 6len
Vilova 5
Bratislava 851 01
Ing. OFqa Dzurkovci - filen
Vilova 5
Bratislava 851 01
Skoncenie funkcie: 31.05.2007
Ing. Ol'qa Dzurkov^ - 6len predstavenstva
Vilova 5

http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=21863&SID=2&P= 1

(od: 18.07.2013)

(od: 18.07.2013)

(od: 18.07.2013)

(od: 18.07.2013)

(od: 18.07.2013)

(od: 18.07.2013)

{od: 05.12.2000 do: 16.12.2004}

(od: 17.12.2004 do: 16.12.2004)

(od: 05.12.2000 do: 1S.12.2004)

(Od: 17.12.2004 do: 16.12.2004)

(od: 05.12.2000 do: 16.10.2001)

(od: 12.01.1995 do: 17.11.1996)

(od: 18.11.1996 do: 04.12.2000)

(od: 30.06.1997 do: 12.06.2000)

(od: 05.12.2000 do: 31.05.2007)

(od: 01.06.2007 do: 31.05.2007)

(od: 16.06.2010 do: 09.05.2012)

14. 9. 2015
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Bratislava 851 02
Vznilt funkcie: 01.06.2010
Ing. Ol'qa Dzurkova - clen predstavenstva
Vilova 5
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 01.06.2010 Skonfienie funkcie: 26,04.2012
Ing. Ol'qa Dzurkov^ - filen predstavenstva
Vilova 5
Bratislava 851 01
Vznik funkcie; 01.06.2007
ing. Ofqa Dzurkovei - 6len predstavenstva
Vtlova 5
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.06.2007 Skoneenie funkcie: 31.05.2010
Ing. Ol'qa Dzurkova - podpredseda predstavenstva
Vilova 5
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 26.04.2012
Ing. Ol'qa Dzurkovci - podpredseda predstavenstva
Vilova 5
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 26.04.2012 Skoncenie funkcie: 30.06.2013
Ing. Jozef Fabian - £!en
Sevdenkova 28
Bratislava
Ing. Jozef Fabian . CSc. - Clen
Sevcenkova 28
Bratislava
Ing. Jozef Fabian , CSc. - podpredseda
SevCenkova 28
Bratislava
Ing. Jozef Fabian . CSc. - clen predstavenstva
Sev6enkova 28
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.06.2007
Ing. Jozef Fabian . CSc. - £len predstavenstva
SevCenkova 28
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.06.2007 Skoncenie funkcie: 31.05.2010
Ing. Jozef, Fabian . CSc. - Clen
Sevcenkova 28
Bratislava 851 01
Ing. Jozef Fabian . CSc. - 6!en
Sev6enkova 28
Bratislava 851 01
SkonCenie funkcie: 31.05.2004
Ing. JgzefFabi^n,. CSc. - Clen predstavenstva
SevCenkova 28
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.06.2010
Ing. Jozef Fabian . CSc. - Clen predstavenstva
SevCenkova 28
Bratisiava 851 01
Vznik funkcie: 01.06.2010 SkonCenie funkcie; 30.06.2013
Ing. Anna Frolov6 - Clen
Pankuchov^ 7
Bratislava
DuSan Gabor - clen
Halova 2
Bratislava 851 01

{od: 10.05.2012 do; 09.05.2012)

(od: 01.06.2007 do: 15.06.2010)

(od: 16.06.2010 do: 15.08.2010)

(od: 10.05,2012 do: 17.07.2013)

(od: 18.07.2013 do: 17.07.2013)

(od: 15.09.1993 do: 11.01.1995)

(od; 12.01.1995 do: 17.11.1996)

(od: 18.11.1996 do: 29.06.1997)

(od: 01.06.2007 do: 15.06.2010)

(od: 16.06.2010 do: 15.06.2010)

(od: 05.12.2000 do: 16.12.2004)

(od: 17.12.2004 do: 16.12.2004)

(od: 16.06.2010 do: 17.07.2013)

(od: 18.07.2013 do: 17.07.2013)

(od: 09.11.1994 do: 11.01.1995)

(od: 30.06.1997 do: 14.05.1998)

JUDr. Mgr. Vladimir Gallo . PhD. - Clen predstavenstva
SevCenkova 28
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 26.04.2012

(od: 10.05.2012 do: 17.07.2013)

JUDr. Mgr. Vladimir Gallo . PhD. - Clen predstavenstva
SevCenkova 28
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 26.04.2012 SkonCenie funkcie: 30.06.2013

{od: 18.07.2013 do: 17.07.2013)

JUDr.Mgr. Vladimir Gallo . PhD. - podpredseda predstavenstva
SevCenkova 28
Bratislava 851 01

(od: 16.06,2010 do: 09.05.2012)
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Vznik funkcie: 01.06.2010
JUDr.Mgr. Vladimir Gaiio . PhD. - podpredseda predstavenstva
Sevcenkova 28
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.06.2010 Skoncenie funkcie: 26.04.2012
PhMr. M^ria Hajdakova - Clen
Vzsehradska 21
Bratislava
Ing. Malvina Hako^qv^ - Cien
Jasovska11
Bratislava
Ing. Stefan Heuoer - Clen
Lietavskci 2
Bratislava
Ing. Stefan Heuoer - podpredseda
Lietavska 2
Bratislava

(od: 10.05.2012 do: 09.05.2012)

{od: 18.11.1996 do: 29.06.1997)

{od: 20.11,1963 do: 14.09.1993)

{od: 12.01.1995 do: 17.11.1996)

(od: 18.11.1996 do: 14,05.1998)

Vlastimil Holik - Clen
Tupoievova 17
Bratislava

(od: 20.11.1963 do: 08.11.1994)

Ing. Maria Hrivikov^ - Clen
Rovniankova 6
Bratislava 851 06

(od: 26.08.1999 do: 04.12,2000)

(ng. M^ria HrJvikovj - podpredseda
Rovniankova 6
Bratislava 851 06

(od: 15.05.1998 do: 25.08.1999)

Ing. Peter Chlaoik . CSc. - clen
Belrnsk^ho 4
Bratislava

{od: 12.01.1995 do: 17.11.1996)

Ing. Lubomir Jakab - Cien
VigPaSskd 39
Bratislava

(od: 20.11.1963 do: 08.11.1994)

Doc. RNDr. Ivan Janetka , CSc. - Clen
CernySevskeho 9
Bratislava

(od: 15.09.1993 do: 08.11.1994)

Doc. RNDr. Ivan Jan6tka . CSc. - podpredseda
£ernySevskeho 9
Bratislava

(od: 09.11.1994 do: 11.01.1995)

Mgr. Karol Jursa - Clen
Budatinska 47
Bratislava 851 06

(od: 15.05.1998 do; 04.12.2000)

ing. Martin Kaleib - podpredseda
Smolenicka 17
Bratislava

(od: 20.11.1963 do: 08.11.1994)

Ing. Vladimir Karel - Clen predstavenstva
Jasovskd 47
Bratislava 851 07
Vznik funkcie: 01.06.2010

(od: 16.06.2010 do: 17.07.2013)

Ing. Vladimir Karel - clen predstavenstva
Jasovskei 47
Bratislava 851 07
Vznik funkcie: 01.06.2010 SkonCenie funkcie: 30.06.2013
Ing. Vladimir Ke^effh - Cien
Blagoevova 14
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 01.06.2004
Ing. Vladimir Keseqh - Clen
Blagoevova 14
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 01.06.2004 SkonCenie funkcie: 31.05.2007
Ing. Vtadimir Keseah - predseda predstavenstva
Blagoevova14
Bratislava 851 04
Vznik funkcie; 01.06.2007
Ing. Vladimir Keseqh - predseda predstavenstva
Blagoevova 14
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 01.06.2007 SkonCenie funkcie: 31.05.2010
Ing. Vladimir Keseah - predseda predstavenstva
Blagoevova 14
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Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 01.06.2010
Ing. Vladimir Kesegh - predseda predstavenstva
Blagoevova 14
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 01.06.2010 SkonCenie funkcie: 30.06.2013

(od: 18.07.2013 do: 17.07.2013)

Ladislav Kiss - Cien
hiaanova 44
Bratisiava

(od: 20.11.1963 do: 14.09,1993)

Ing. Jozef Kmec - clen
Humensk6 n^m. 7
Bratislava

(od: 15.09.1993 do; 11.01.1995)

Ing. Jan Kment - Clen
Pifflova 8
Bratislava

(od: 20.11.1963 do: 08.11.1994)

Ing. Stefan Konda§ . CSc. - Clen
Gessayova 47
Bratislava 851 03
Ing. Du6an Kordik . CSc. - Clen
Rovniankova 6
Bratislava 851 02
Ing. Dufean Kprdik . CSc. - clen
Rovniankova 6
Bratislava 851 02
SkonCenie funkcie: 31.05.2004
Doc. Ing. FrantiSek Kosorin . CSc. - podpredseda
Osusk6ho 34
Bratislava
Doc. Ing. Franti§ek Kosorin . CSc. - Clen
Osuskeho 34
Bratislava
Ing. Pavol Kusv . CSc. - clen
Turnianska 2
Bratislava
Ing. Pavol Kusv . CSc. - podpredseda
Turnianska 2
Bratislava
Ing. Jozef Mihar - clen
Vranovska 59
Bratislava
JUDr. Milan Nitransky - Clen
PeCnianska 21
Bratislava
Ing. Jozef Pe§l. CSc. - clen
Smolenickd 5
Bratislava 851 05
Ing. Jozef Pe§l. CSc, - Clen
Smolenicka 5
Bratisiava 851 05
SkonCenie funkcie: 31.05.2004
Ing. Jural Plechio - podpredseda
Wolkrova 23
Bratislava 851 01
Ing. Jural Plechio - Clen predstavenstva
Wolkrova 23
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.06.2007
Ing. Jural Plechio - Clen predstavenstva
Wolkrova 23
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.06.2007 Skoncenie funkcie: 01.06.2007
Ing. Jural Plechio - podpredseda predstavenstva
Wolkrova 23
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.06.2007
Ing. Jural Plechio • podpredseda predstavenstva
Wolkrova 23
Bratislava 851 01

{od: 30.06.1997 do: 12.06.2000)

(Od: 05.12.2000 do; 16.12.2004)

{od: 17.12.2004 do: 16.12.2004)

(od: 12.01.1995 do: 17.11,1996)

(od: 18.11.1996 do: 14.06.1998}

{od: 18.11.1996 do: 14,05.1998)

(od: 12.01.1995 do: 17,11.1996)

(od: 20.11.1963 do; 08.11 1994)

(od: 09.11.1994 do: 11.01.1995)

(od: 17.10.2001 do: 16.12.2004)

{od: 17.12.2004 do; 16.12.2004)

{od: 15.05.1998 do: 04,12.2000)

(od: 01.06.2007 do: 16.06.2007)

(od: 17.06.2007 do; 16.06.2007)

{od: 17.06.2007 do: 15.06.2010)

(od: 16.06.2010 do: 15.06.2010)

Vznik funkcie: 01.06.2007 Skoncenie funkcie: 31.05.2010
Ing. Jurat Plechio - predseda
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Wolkrova 23
Bratislava 851 01
Ing. Jural Plechio - predseda
Wolkrova 23
Bratislava 851 01
Skoncenie funkcie: 31.05.2007
Ing. Marian Polac^k - eien
VySehradsk^ 21
Bratislava 851 06
Mgr. Jana PoleSenskci - dien predstavenstva
VySehradskd 21
Bratislava 851 06
Vznik funkcte: 01.06.2007
Mgr. Jana Pole^enska • Clen predstavenstva
VySehradskd 21
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 01.06.2007 SkonCenie funkcie: 31.05.2010

(od: 01.06.2007 do: 31.05.2007)

(od: 26.08.1999 do: 04,12.2000)

(od: 01.06.2007 do: 15.06.2010)

(od: 16.06,2010 do; 15.06.2010)

Ing. Rudolf PuSkafe - Clen
Romanova 23
Bratislava

(od: 12.01.1995 do: 17.11.1996)

Ing. Rudolf Pu§kas - clen
Romanova 23
Bratislava 008 51

(od: 15.05.1998 do: 04.12.2000)

Ing. Rudolf Puskas - podpredseda
Romanova 23
Bratislava
ing. Pavol RadiC - Cien
Jankolova 7
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 01.06.2004
Ing. Pavol RadiC - Clen
Jankolova 7
Bratisiava 851 04
Vznik funkcie: 01.06.2004 SkonCenie funkcie: 31.05.2007
Ing. Lubomir Raduch - Clen
Fed in ova 6
Bratislava
Dr. Ing. Peter Schiosser - Clen
Belinskeho 25
Bratislava
Dr. Ing. Peter Schiosser - Clen predstavenstva
Belinskeho 25
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.06.2007
Dr. Ing. Peter Schiosser - clen predstavenstva
Belinskeho 25
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.06.2007 Skoncenie funkcie: 31.05.2010
Dr. ing. Peter Schiosser - podpredseda
Belinskeho 25
Bratislava 851 01
Dr. Ing. Peter Schiosser - podpredseda
Belinskeho 25
Bratislava 851 01
SkonCenie funkcie: 31.05.2007
Ing. Peter Schiosser - Clen predstavenstva
Belinskeho 25
Bratislava 851 07
Vznik funkcie; 01.06.2010
Ing. Peter Schiosser - clen predstavenstva
Belinskeho 25
Bratisiava 851 07
Vznik funkcie: 01.06.2010 Skoncenie funkcie: 30.06.2013
Ing. Cvril Somorovskv - podpredseda
Wolkerova 39
Bratislava
JUDr. Terezia Strakova - podpredseda
Hrob^kova10
Bratislava
Ing. Zora Szakalova - Clen
Belinskeho 7

http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=2l863&SID-2&P=l

(od: 18.11.1996 do: 14.05.1998)

(od: 17.12,2004 do: 31.05.2007)

(od: 01.06.2007 do: 31.05.2007)

(od: 12.01.1995 do: 17.11,1996)

(od: 18.11.1996 do: 25.08.1999)

(od: 01.06.2007 do: 15.06.2010)

(od: 16.06,2010 do: 15.06.2010)

(od: 05.12.2000 do: 31.05.2007)

(od: 01.06.2007 do: 31,05.2007)

(od: 16.06.2010 do: 17.07.2013)

(od: 18.07.2013 do: 17.07.2013)

(od: 20.11.1963 do: 08.11,1994)

(od: 20,11.1963 do: 14,09.1993)

(od: 17.12.2004 do: 31 05.2007)
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Bratislava 851 01
Vznilt funkcie: 01.06.2004
Ing. Zorg,Szakalova - clen
Belinskeho 7
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.06.2004 SkonCenie funkcie: 31.05.2007

(od: 01.06.2007 do: 31.05.2007)

RNDr. Lubomir Turha . CSc. - Cien
Vigl'asska 11
Bratislava

(od: 09.11.1994 do: 11,01.1995)

RNDr. Uubomir Turf\a . CSc. - predseda
Vigl'aSsk^H
Bratislava

(od: 20.11.1963 do: 08.11,1994)

Ing. Du^an Vavrg - Cien
Vigragskd 39
Bratislava

(od: 20.11.1963 do; 08.11.1994)

Ing. Du5an V6vr^ - Clen
Vigl'aSskd 39
Bratislava

(od: 12.01.1995 do: 17.11.1996)

Ing. Du§an Veivr? - podpredseda
Vigl'a§skd19
Bratislava

(od: 09.11.1994 do: 11.01.1995)

Ing. Du^an V^vra - Clen
ViglaSska 19
Bratislava 851 07

(od: 17.10.2001 do: 16.12.2004)

Ing. DuSan vavrg - Clen
ViglaSska 19
Bratislava 851 07
SkonCenie funkcie: 31.05.2004
Irena Vavrincova - Cien
Hrobakova 20
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 01.06.2004
Irena Vavrincovci - Clen
Hrobakova 20
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 01,06.2004 SkonCenie funkcie: 31.05.2007
Irena Vavrincova - Clen predstavenstva
Hrobakova 20
Bratislava 851 02
Vznik funkcie; 01.06.2007
Irena Vavrincova - Clen predstavenstva
Hrobakova 20
Bratislava 851 02
Vznik funkcte: 01,06.2007 SkonCenie funkcie: 31.05.2010
Irena Vavrincova- Clen predstavenstva
Hrobakova 20
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 01.06.2010
trena Vavrincova - Clen predstavenstva
Hrobakova 20
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 01.06.2010 Skoncenie funkcie: 30.06.2013
Ing. Marian VeFky - Clen
Hrobakova 9
Bratislava
Katarina Viczavova - Clen
Vilova 25
Bratislava
Ing. Du§an Volentier- clen
CernySevsk6ho 29
Bratislava 851 01
Ing. Ivan Z^k - Clen
Belinskeho 2
Bratisiava

(od: 17.12.2004 do: 16.12,2004)

(od; 17.12.2004 do: 31.05.2007)

(od: 01.06.2007 do: 31.05.2007)

(od: 01.06.2007 do; 15.06.2010)

(od: 16.06.2010 do: 15.06.2010)

(od: 16.06.2010 do: 17.07.2013)

(od: 18.07.2013 do; 17.07.2013)

(od: 20.11.1963 do; 08.11.1994)

(od: 20.11.1963 do: 08.11.1994)

(od: 05.12.2000 do: 16.10.2001)

(od: 12.01.1995 do: 17.11.1996)

Ing. Ivan Z^k - Clen
Belinskeho 2
Bratislava

(od: 18,11.1996 do: 29.06.1997)

Ing. Ivan 2ak - Cien
Belinskeho 2
Bratislava 851 01

(od: 15.05.1998 do; 25.08.1999)
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Ing. Ivan Zak - podpredseda
Belinskeho 2
Bratislava 8S1 01
Konanie:

V mene druistva kond navonok a podpisuje zaf\a alebo
podpredseda. Prdvne ukony, pre ktordje zdkonom predpisand
pisomnd forma, podpisuju dvaja Clenovia predstavenstva.
Bytove druzstvo Petrzalka zastupuje a zan podpisuje predseda,
alebo podpredseda a jeden d'aisi Clen predstavenstva Bytoveho
druzstva Petrzaika.

Kontroind komisia:

JUDr. Alexandra Korbefovd
Osuskeho 6/1653
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 01.06.2013
Ing. Viliam Nagy , PhD.
SevCenkova 31/901
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.06.2013
Ing. Martin Kaldb
Smolenicka 5/3134
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 01.06.2013
Ing. Lubomir Hrbai)
Znievska 12/3061
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 01.06.2013
JUDr. Igor KovdCik
K.Adlera 22/1938
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 01.06.2013
PhMr. Mdria HajdSkova
VySehradska 21
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 01.06.2004
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(od: 26.08.1999 do: 04.12.2000)

(od: 15.09.1993)

(od: 20.11.1963 do: 14.09.1993)

(od: 26.06.2013)

(od: 26.06.2013)

(od: 26.06.2013)

(od: 25.06.2013)

(od: 26.06.2013)

(od: 21.04.2006 do: 31.05.2006)

PhMr. Maria Hajdakova
Vysehradska 21
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 01.06.2004 SkonCenie funkcie: 18.03.2006

(od: 01.06.2006 do: 31.05.2006)

PhDr. Fridrich HIava
Lachova 30
Bratisiava 851 05
Vznik funkcie: 01.06.2007

(od: 01.06.2007 do: 15.06.2010)

PhDr. Fridrich Hiava
Lachova 30
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 01.06.2007 SkonCenie funkcie: 31.05.2010
Ing. Jan HIinka
Budatinska 5
Bratisiava 851 06
Vznik funkcie: 01.06.2004

(od: 16.06.2010 do: 15.06.2010)

(od: 21.04.2006 do: 31.05.2006)

Ing. Jan HIinka
Budatinska 5
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 01.06.2004 SkonCenie funkcie: 18.03.2006

(od: 01.06.2006 do: 31.05.2006)

Ing. Martin Kaiab
Smolenicka 5
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 01.06.2007

(od; 01.06.2007 do: 15.06.2010)

ing. Martin Kalab
Smolenicka 5
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 01.06.2007 SkonCenie funkcie: 31.06.2010

(od: 16.06.2010 do: 15.06.2010)

Ing. Hana KraliCkova
Fed in ova 6
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.06.2004

(od; 21.04.2006 do: 31.05,2007)

Ing. Nana KraiiCkova
Fedinova 6
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.06.2004 SkonCenie funkcie: 31.05.2007

(od: 01.06.2007 do: 31.05.2007)

Ing. Hana KraliCkova
Fedinova 6

(od: 01.06.2007 do: 15.06.2010)
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Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.06.2007
Ing. 1-lana KraiiCkovd
Fedinova 6
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.06.2007 SkonCenie funkcie: 31.05.2010
Ludovit Liska
Bohrova 9
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.06.2004

(od: 16.06.2010 do: 15.06.2010)

(od: 21.04.2006 do: 31,05.2007)

L!udovit LiSka
Bohrova 9
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.06.2004 SkonCenie funkcie: 31.05.2007

(od: 01.06.2007 do: 31.05.2007)

Uudovit Li^ka
Bohrova 9
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.06.2007

(od: 01.06.2007 do: 15.06.2010)

Ludovit Liska
Bohrova 9
Bratisiava 851 01
Vznik funkcie: 01.06.2007 Skoncenie funkcie: 31.05.2010

(od: 16.06.2010 do: 15.06.2010)

Ludovit Manduch
IHalova 14
Bratisiava 851 01
Vznik funkcie: 01.06.2007

(od: 01.06,2007 do; 15.06,2010)

Ludovit IVIanduch
Halova 14
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.06.2007 SkonCenie funkcie: 31.05.2010

(od: 16.06.2010 do: 15.06.2010)

Ing. Viliam Nagy
SevCenkova 31
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.06.2004

(od: 21.04,2006 do: 31.05.2007)

Ing. Viliam Nagy
SevCenkova 31
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.06,2004 SkonCenie funkcie: 31.05.2007

(od: 01.06.2007 do; 31.05.2007)

Ing. Viliam Nagy

(od: 01.06.2007 do; 15.06.2010)

SevCenkova 31

Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.06.2007
ing. Viliam Nagy
SevCenkova 31
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.06,2007 SkonCenie funkcie: 31,05.2010

(od: 16.06.2010 do: 15.06.2010)

Ing. Jozef Vydra
Zadunajska cesta 9
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.06.2004

(od: 21.04.2006 do: 31,05.2007)

Ing. Jozef Vydra
Zadunajska cesta 9
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.06.2004 Skoncenie funkcie: 31.05.2007

(od: 01.06.2007 do: 31,05.2007)

Ing. Jozef Vydra
Zadunajska cesta 9
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.06.2007

(od: 01.06.2007 do; 15.06.2010)

Ing. Jozef Vydra
Zadunajska cesta 9
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.06.2007 SkonCenie funkcie: 31.05.2010

(od: 16.06.2010 do: 15.06.2010)

!ng. Martin Kaiab
Smolenicka 5
Bratisiava 851 05
Vznik funkcie: 01.06.2010 SkonCenie funkcie: 31.05.2013

(od: 26.06.2013 do: 25.06.2013)

JUDr. Alexandra Korbefova
Osuskeho 6
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 01.06.2010 SkonCenie funkcie: 31.05.2013

(od: 26.06.2013 do: 25.06.2013)

PhDr. Fridrich HIava
Lachova 30

(od: 26.06.2013 do: 25.06,2013)

http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=21863&SID=2&P=l
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Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 01.06.2010 SkonCenie funkcie: 31.05.2013
Ing. Lubomir Hrbah
Znievska 12
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 01.06.2010 SkonCenie funkcie: 31.05.2013

Proki^ra:

(od: 26.06.2013 do; 25.06.2013)

ing. Viliam Nagy , PhD.
SevCenkova 31
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.06.2010 Skoncenie funkcie: 31.05.2013

(od: 26.06.2013 do: 25.06.2013)

Ing. Julius PaStrnak
Furdekova 25
Bratisiava 851 04
Vznik funkcie: 01.06.2010 SkonCenie funkcie: 31,05.2013

(od: 26.06.2013 do: 25.06.2013)

Ing. Jozef Vydra
Zadunajska cesta 9
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.06.2010 SkonCenie funkcie; 31.05.2013

(od; 26.06.2013 do: 25.06.2013)

JUDr, Alexandra Korbefova
Osusk6ho 6
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 01.06.2010

(od: 16.06.2010 do: 25.06.2013)

Ing. Viliam Nagy , PhD.
SevCenkova 31
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.06.2010

(od: 16.06.2010 do: 25.06.2013)

Ing. Martin Kaiab
Smolenicka 5
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 01.06.2010

(od: 16.06.2010 do: 25.06.2013)

Ing. l!ubomir iHrbar^
Znievska 12
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 01.06.2010

(od: 16.06.2010 do: 25.06.2013)

PhDr. Fridrich Hiava
Lachova 30
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 01.06.2010

(od: 16.06.2010 do: 25.06.2013)

Ing. Julius PaStrnak
Furdekova 25
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 01.06.2010

(od: 16.06.2010 do: 25.06.2013)

Ing. Jozef Vydra
Zadunajska cesta 9
Bratisiava 851 01
Vznik funkcie: 01.06.2010

(od: 16.06.2010 do: 25.06.2013)

Ing. Martin Kaiab - rIaditeF
Smolenicka 5
Bratislava

(od: 09.11.1994 do: 11.01.1995)

(od: 12.01,1995 do: 25.06.2013)

Zapisovane zdkladne
jmanie:

zakladnyfilensk^vklad:

baliie prdvne
skutoCnosti:

Riaditel' - prokurista je opravneny konat a uzatvaraf zmluvy vo
vSetkych veciach beznej Cinnosli druzstva. Pre pravne ukony, pre
ktore Je zakonom predpisana forma je okrem podpisu riaditefa prokuristu potrebny podpis d'alSieho minimalne jedneho Ciena
predstavenstva. Nieje opravneny k prevodom nehnutel'neho
majetku, k navrhom na zapis vkiadu prava na nehnutei'ny majetok
a k uzatvaraniu finanCnych uverovych zmluv.

(od: 09.11.1994 do: 11.01.1995)

1 660 EUR

(od: 09.10.2009)

50 000 Sk

(od: 17.12.2004 do; 08.10.2009)

67 EUR

(od: 09.10.2009)

2 000 Sk

(od: 17.12.2004 do: 08.10.2009)

Odaje o zaioieni druistva: Zaiozenie druistva bolo schvaiene
uznesenim rady Obvodn^ho narodn^ho vyboru BratislavaPetrialka zo dha 22.10.1963, C. 164. Predstavenstvo ma 3-15
Clenov. 1. Clen druistva Je povinn;^ prispievaf na uhradu ceiaho
schodku z hospodarenia strediska bytoveho hospoddrstva v
ktorom uiiva byt alebo miestnosf nesluiiacu na byvanie vo vySke

(od: 20.11.1963)

http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=21863&SID=2&P=l

14. 9. 2015

Vypis z obchodneho registra SR

Page n of 11

a lehote stanovenej predstavenstvom. 2. Za vykazanu stratu z inej
hospodarskej einnosti druistva ruCf Clen do vySky 500,- K5s v
jednom roku. 3. Za likvidaCny schodok ruCi Clen do v^Sky 3000,KCs. Zhromaidenie delegatov druistva konan^ di^a 25.7.1991
schvaiilo nove stanovy druistva s uClnnost'ou od 25.7.1991 podFa
zak.C. 176/90 Zb. 0 bytovom, spotrebnom, v^robnom a inom
druistevnictve. Stary spis: Dr 1696

Datum aktualizdcie
udajov:
Datum vypisu:

Druistvo pre£lo transformaciou v zmysle Zak.C. 42/92 Zb. a Zak.C.
513/91 Zb. Stanovy druistva prljata zhromaidenim delegatov
druistva di^a 5.9.1992 v zmysle ust. Zdk.C. 513/91 Zb. Stary spis:
Dr1696

(od: 15.09.1993)

Zapisnica zo zhromaidenia delegatov zo drta 28.9. a 14.10.1993.
Protokol o v]^sledku volieb zo dfta 28.9., 29.9. a 14.10.1993. Stary
spis: Dr 1696

(od: 09.11.1994)

zapisnica z rokovania zhromaidenia delegatov konan^ho dtSa
14.3.1996. Predstavenstvo ma 3-9 Clenov. Stary spis: Dr 1696

(od: 18.11.1996)

zapisnica zo zhromaidenia delegatov zo df\a 29.11.1997.
Uznesenie zo zhromaidenia delegatov zo drta 27.9.1997. Stary
spis: Dr1696

(od: 15.05.1998)

zapisnica zo Zhromaidenia delegatov zo di^a 18.11.2000 s
prijatymi uzneseniami s protokolom o vysledku volleb. zapisnica
C. 30/11/00 zo dr^a 30.11.2000 z predstavenstva druistva o voFbe
podpredsedu bytoveho druistva.

(od: 05.12.2000)

Na zhromaideni delegatov dfta 19.5.2001 bola schvaiend zmena
stanov a zmena v predstavenstve.

(od: 17.10.2001)

zapisnica zo zhromaidenia delegatov z 29.3.2003. zapisnica zo
zhromaidenia delegatov z 20.3.2004.

(od: 17.12.2004)

zapisnica zo Zhromaidenia delegatov zo dfta 20.3.2004.

(od: 21.04.2006)

zapisnica zo zhromaidenia delegatov zo di\a 18.3.2006. PhMr.
Maria Hajdakova, Ing. Jan HIinka, Clenovia kontrolnej komisie od
1.6.2004 do 18.3.2006.

(od: 01.06.2006)

zapisnica z rokovania Zhromaidenia delegatov konanaho dfta
31.3.2007.

(od: 01.06.2007)

zapisnica C. 6/06/07 zo zasadnutia predstavenstva zo dt^a
I. 6.2007.

(od: 17.06.2007)

zapisnica z rokovania Zhromaidenia delegatov zo dr^ 28.3.2009.

(od; 09.10.2009)

zapisnica z rokovania Zhromaidenia delegatov zo dt^a 27.3.2010.

(od: 16.06.2010)

zapisnica zo zasadnutia predstavenstva konan^ho dfta
26.04.2012.

(od: 10.05.2012)

zapisnica z rokovania zhromaidenia delegatov, ktor^ sa konalo
dfta 23.03.2013.

(od: 26.06.2013)

zapisnica z rokovania Zhromaidenia delegatov Bytoveho
druistva zo dPia 23.03.2013 a zo dfia 11.05.2013.

(od: 18.07.2013)

II. 09.2015
14.09.2015

0 obchodnom registri SR | Ndvod na pouzivanie ORI | Nasa adresa E l
Vyhl'adavanie podl'a : obchodneho mena | identifikacneho cisla
sidla I spisovej znadky j priezviska a mena osoby
Strankove hodiny na registrovych siidoch
Formulare na podavanie navrhov na zapis do obchodneho registra
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VYPIS Z KATASTRA N E H N U T E E N O S T I
Okres
Obec
Katastralne

105 B r a t i s l a v a V
529 460 BA-m.c. PETRZALKA
804 959 PETRZALKA

uzemie

VYPIS Z LISTU V L A S T N I C T V A
CAST

A:

MAJETKOVA

Udaje a k t u a l n e k
Datum v y h o t o v e n i a
Cas v y h o t o v e n i a

01. 07 .2015
03.09.2015
14 :43:02

c. 1748 - ciastocny

PODSTATA

P A R C E L Y reaistra "C" evidovane na katastralnej maoe
Vymera
V m2

Parcelne
cislo

Druh
pozemku

1591

1466

Sposob Druh
vyuz.p. chr.n

Zastavane p l o c h y a n a d v o r i a

22

Umiest.
pozemku

Pravny
vztah

1

* * * Ostatne P A R C E L Y reeistra "C" nevvziadane * * *
Legenda:
K6d sposobu v y u z i v a n i a pozemku
22 Kod u m i e s t n e n i a pozemku
1 - Pozemok j e umiestneny v zastavanom uzemi obce
S T A V B Y nevyziadane
CAST

B: VLASTNtCI

Por.
cislo

A

I N £ OPRAVNENE

OSOBY

P r i e z v i s k o , meno (nazov), rodne p r i e z v i s k o , datum n a r o d e n i a , rodne c i s l o (iCO)
a miesto t r v a l e h o pobytu ( s i d l o ) v l a s t n i k a , s p o l u v l a s t n i c k y p o d i e l

O c a s t n i k pravneho v z t a h u : V l a s t n i k
1

Hlavne mesto S l o v e n s k e j r e p u b l i k y B r a t i s l a v a , P r i m a c i a l n e namestie 1, B r a t i s l a v a ,
PSC 814 99, SR
iCO:
00603481
Spoluvlastnicky podiel :
1/1

* * * Ostatni licastnici newziadani * * *
T i t u l y nadobudnutia nevyziadane
CAST

C :

TARCHY

Tarchy nevyziadane
Ine udaje
Ine udaje nevyziadane

Vyhotovend programom WiSKAN - VUGK 2003-5

MAGISTRAT H L A V N E H O MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
oddelenie uzemneho rozvoja mesta
Primacialne nam. 1, P . O . Box 192, 814 99 Bratislava 1

oddelenie spravy nehnuternosti
TU

Vas list cislo/zo dfia
MAGS SNM 62744/2014

Nase cislo
MAGS ORM 39515/15-45800/15

Vybavuje/linka
Ing. arch. Barutova

Bratislava
16.3.2015

Vec
Uzemnoplanovacia informacia
ziadatel':
ziadosf zo dna
pozemok pare, cislo:
katastralne uzemie:
blizsia lokalizacia pozemku v uzemi:
zamer ziadatel'a:

Bytove druzstvo Petrzalka
10.3.2015
1483 - podl'a prilozenej mapy
Petrzalka
Starhradska ulica 6
vybudovanie a uzivanie pristupovej rampy do vchodu
jestvujiiceho bytoveho domu

Uzemny plan hlavneho mesta SR Bratislavy, rok 2007, v zneni zmien a doplnkov stanovuje pre
uzemie, ktoreho siicasfou je pozemok pare. c. 1483 funkcne vyuzitie lizemia: viacpodlazna
zastavba obytneho uzemia, cislo iunkcie 101, stabilizovane uzemie.
Funkcne vyuzitie uzemia:
Podmienky funkcneho vyuzitia ploch
Uzemia sluziace pre byvanie vo viacpodlaznych bytovych domoch a k nim prisluchajiice
nevyhnutne zariadenia - v sulade s vyznamom a potrebami uzemia stavby obcianskeho
vybavenia, zelen, ihriska, vodne plochy ako siicast' partem a ploch zelene, dopravne a technicke
vybavenie, garaze, zariadenia pre poziarau ochranu a civilnu obranu. .
Podiel funkcie byvania musi tvorif miniraalne 70% z celkovych podlaznych ploch nadzemnej
casti zastavby fiinkcnej plochy.
Zakladne obcianske vybavenie musi skladbou a kapacitou zodpovedat' vel'kosti a funkcii uzemia.
Sposoby vyuzitia funkcnych ploch
Prevladajuce: viacpodlazne bytove domy
Pripustne:
V uzemi je pripustne umiestnovat' najma: stavby a zariadenia zabezpecujuce komplexnosf
a obsluhu obytneho uzemia v sulade s vyznamom a potrebami uzemia, zariadenia obcianskej
vybavenosti predovsetkym vstavane do objektov byvania, zariadenia obchodu a sluzieb,
verejneho stravovania, zariadenia pre kulturu, skolstvo, zariadenia pre zdravotnictvo a socialnu
Laurinska 7, III, poschodie, t. dveri 309
TELEFON
02/5935 6249

FAX
02/5935 6446

BANKOVE SPOJENIE
CSOB: 25829413/7500

iCO
603481

INTERNET
www.bratislava.sl;

E-MAIL
orm@bratisiava.sk
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pomoc, zelen Iiniovu a plosnii, zelen pozemkov obytnych budov, vodne plochy ako sucasf
partem a ploch zelene, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu
uzemia
Pripustne v obmedzenom rozsahu:
V uzemi je pripustne umiestnovat' v obmedzenom rozsahu najma: bytove domy do 4
nadzemnych podlazi, rodinne domy v doplnkovom rozsahu, zariadenia obcianskej vybavenosti
lokalneho vyznamu, pokial' nie su sucast'ou lokalnych centier, zariadenia telovychovy a vol'neho
casu, zariadenia socialnej starostlivosti rozptylene v uzemi, soliteme stavby obcianskej
vybavenosti sluziace sirsiemu uzemiu, zariadenia drobnych prevadzok sluzieb, zariadenia na
separovany zber komunalnych odpadov miestneho vyznamu vratane komunalnych odpadov
s obsahom skodlivin z domacnosti
Nepripustne:
V uzemi nie je pripustne umiestnovaf najma: zariadenia s negativnymi licinkami na stavby
a zariadenia v ich okoli, stavby obcianskej vybavenosti arealoveho typu s vysokou koncentraciou
navstevnikov anarokov na obsluhu uzemia, stavby na individualnu rekreaciu, arealy
priemyselnych podnikov, zariadenia priemyselnej a poFnohospodarskej vyroby, skladove arealy,
distribucne centra a logisticke parky, stavebne dvory, CSPH s umyvariiou automobilov
aplnickou plynu, tranzitne vedenia technickej vybavenosti nadradeneho vyznamu, zariadenia
odpadoveho hospodarstva okrem pripustnych v obmedzenom rozsahu, stavby a zariadenia
nesuvisiace s funkciou
Parcely su sucast'ou uzemia, ktore je definovane ako stabilizovane uzemie. Stabilizovane
uzemie je uzemie mesta, v ktorom uzemny plan ponech^va siicasne funkcne vyuzitie,
predpoklada miem stavebnych zasahov prevazne formou dostavieb, pristavieb, nadstavieb,
prestavieb a novostavieb, pricom sa zasadne nemem' charakter stabilizovaneho uzemia.
Uzemn^ plan hlavneho mesta Slovenskej republiky Bratislavy je zakladnym uzemnoplanovacim
doktimentom pre cele uzemie Bratislavy. Je to programovy a koncepcny dokument vseobecneho
charaktem vypracovany v podrobnosti M 1: 10 000. Jeho obsah upravuju ustanovenia § 11 ods. 5
stavebneho zakona a § 12 vyhlasky MZP SR c. 55/2001 Z. z. o uzemnoplanovacich podkladoch
a uzemnoplanovacej dokumentacii. Uzemny plan riesi navrh funkcneho vyuzitia uzemia mesta
s urcenim prevlddajucich funkcnych uzemi, stanovuje zasady aregulativy priestoroveho
usporiadania a funkcneho vyuzivania uzemia jednotlivych ploch, t j . funkcnych a priestorovo
homogennych Jednotiek a nie je ucelne a mozne stanovenu koncepciu aplikovat' na po^adovanu
podrobnosf.
Informujeme Vas, ze Uzeimiy plan hlavneho mesta SR Bratislavy, rok 2007 a jeho zmeny
a doplnky su zverejnene na adrese:
http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp7id org^700000&id^n031292&pl=67484.
Dalsie uzemnoplanovacie dokumentacie a uzemnoplanovacie podkiady su zverejnene na adrese:
http://www.bratislava.sk/vismo/dokumentv2.asp?id org=700000&id=743 84&p 1=53195.
Komplexne informacie o Vasom zaujmovom uzemi ziskate nahliadnutim do zverejnenych hore
uvedenych dokumentov.
Upozoriiujeme, ze predmetom uzemnoplanovacej informacie nie su majetkovoprayne vzt'ahy
k pozemku. Uzemnoplanovacia informacia na ten isty pozemok moze byt' vydana viacerym
ziadatel'om.
Uzemnoplanovacia informacia c. j . M A G S O R M 39515/15-45800/15 zo dna 16.3.2015 plati
jeden rok odo diia jej vydania, ak nebola schvalena nova uzemnoplanovacia dokumentacia alebo
jej zmeny a doplnky, na zaklade ktorych bola vydana.
S pozdravom

Co: M G O R M - archiv

Indtr-M^a KuUmajr&va
- ''^edtjca oddgl^ia
/

Stanovisko technickej infrastruktiiry
Ziadatel'

S N M - B D Petrzalka

Predmet podania

Najom pozemku

Katastralne uzemie

Petrzalka

Parc.c.: 1483

C.j.

c. OTUPD 136/15

TI c.j.

M A G S OTUPD 39 513/2015-45 801
M A G S S N M 33 502/2015
TI/143/15

Datum prijmu na TI

12.3.2015

Podpis ved. odd.

Datum exped. z TI

17.3.2015

Komu:

Zasobovanie vodou a odkanalizovanie : Ing. Daniel Pospisil

Bez pripomienok.

Zasobovanie elektrickou energiou : Ing. Peter Hresko

Bez pripomienok.

Referent: Nag

EIA C./15
r"''
if
'
/ ^ ^ ^ ^ ^

MAGISTRAT H L A V N E H O MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
oddelenie zivotneho prostredia a mestskej zelene
Primacialne nam. 1, P . O . Box 192, 814 99 Bratislava 1

Oddelenie spravy nehnutefnosti
Ing. M . Bialko
veduci oddelenia
T U 62239/15

Vas list cislo/zo dfia
MAGS SNM 33502/15/45799

Nase cislo
MAG OZP 39430/15/45802

Vybavuje/linka
Ing. A. Gaieikova/409

Bratislava
7.4.2015

Vec
Vlastnici bvtov a NP Starhradska 6 - najom casti pozemku p. c. 1483 v k. u. Petrzalka.

Listom c. M A G S S N M 33502/15/45802 zo dna 11.3.2015 ste na zaklade ziadosti Vlastnikov
bytov a N P bytoveho domu Starhradska 6, zastiipenf spravcom Bytove druzstvo Petrzalka,
Budatinska 1, 851 05 Bratislava, poziadali Oddelenie zivotneho prostredia a mestskej zelene o
stanovisko k najmu na cast' pozemku v k. u. Petrzalka, p. c. 1483 o celkovej vymere cca 13 m^,
podl'a prilozenych mapovych podkladov sa jedna o parcelu c. 1466 v k. u. Petrzalka.
Ziadatel' ziada najom casti pozemku za ucelom vybudovania a uzivania pristupovej rampy
do vchodu bytoveho domu Starhradska 6.
Po vonkajsej obhiiadke a prestudovani predlozenej ziadosti tunajsie oddelenie konstatuje;
Pozemok urceny na najom sa nachadza v uzemi, v ktorom plati podl'a zakona N R SR c.
543/2002 Z. z. o ochrane prirody akrajiny v zneni neskorsich predpisov I. stupen ochrany t. j .
uzemiu sa neposkytuje vyssia ochrana. Pozemok je spevnenou plochou, nemame namietky voci
najmu casti pozemku p. c. 1466 v k. u. Petrzalka na pozadovany ucel.

Magist^^t Wavti^ho mesta SR Bratislan^
Oddelenie aivotn^ho prostredia
a mestskej zelene
Prtjnacialne nam. 6 j
814 99 B r a t i s Ja V a
-I-

Ing. Katarina Prostejovska
veduca oddelenia

Primacialne namestic I, lil. poschodie, t. dveri 327
TELEFON
FAX
BANKOVE SPOJENIE

iCO

INTERNET

E-MAIL

02/59 35 61 48

603 481

wwwbratislava.sk

ozp@bratislavask

02/59 35 65 74

CSOB: 25829413/7500

MAGISTRAT H L A V N E H O MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
Primacialne nam. 1, P . O . Box 192, 814 99 Bratislava 1 ""^

SUBORNE STANOVISKO
k navrhu na predaj/prenajom nehnuternosti hK m. SR Bratislavy
za oblasf dopravy
A: IDENTIFIKACIA PODANIA:
Doslo od (oddelenie, datum)'.
Predmet podania:
Ziadatel':
Katastralne uzemie:
Parcelne cislo:
Odoslane: (datum)

SNM/;10. 03.201^
podc. 33502/2015
Najom casti pozemku na Starhradskej ul. (najazdove rampy)
Vlastnici bytov a nebytovych priestorov bytoveho domu
Starhradska 6
Petrzalka
1483
pod c.

B: CIASTKOVE STANOVISKA ODDELENI:
B l : Oddelenie dopravneho inzinierstva:
12. 03.2015
Pridelene (datum):

Pod. c. oddelenia: M A G 45804/2015
ODI/116/15-P

Ing. Cemochova

Spracovatel' (meno):
Text stanoviska:

K najmu pozemku p. c. 1483 0 vymere 13 m^ v zmysle predlozeneho situacneho zakresu do
katastralnej mapy za ucelom v>budovania a uzivania najazdovych ramp k bytovemu domu na
Starhradskej ul. nemame pri pomienky. V zmysle platneho U P N pozemok nie je dotknuty
ziadnym dopravnym vyhl'adovym zamerom.

Vybavene (datum):
Schvalil diia (meno, datum):

13.03.2015
Ing. Mikus

16. 03.2015

Primacialne nam. 1, III. poschodie, c. dveri 308
TELEFON

FAX

BANKOVE

02/59 35 61 95

02/59 35 64 39

V U B 6327012/0200

SPOJENIE

iCO

INTERNET

E-MAIL

603 481

www.bratislava.sk

okdsv@bratislava.sk

2

B2: Referat cestneho spravneho organu:
12.03.2015
Pridelene (datum):
Ing. Hajkova
Spracovatel' (meno):

Pod. c. oddelenia;

OKDS 39383/15/45803

2

K najmu pozemku p. c. 1483 o vymere 13 m v zmysle predlozeneho situacneho zakresu do
katastralnej mapy za ucelom vybudovania a uzivania najazdovych ramp k bytovemu domu na
Starhradskej ul. sa nevyjadrujeme. Nejedna sa o miestnu komunikaciu I. a II. triedy.

17.03.2015
Vybavene (datum):
Ing.
Steckova
Schvalil diia (meno, datum):

B3: Oddelenie spravy komunikacii:
13.3.2015
Pridelene (datum):
Spracovatel' (meno):
Text stanoviska:

Pod. c. oddelenia: OSK-45805/2015
De-109

Ing.Derajova

Najmom pozemku p. c. 1483 vk.u. Petrzalka nepride kzasahu do komunikacii a verejneho
osvetlenia v sprave hlavneho mesta.

19.3.2015
Vybavene (datum):
Schvalil diia (meno, datum): Ing. Mesfanikova

Ing. Kvetoslava Cuma
zastupkyiia riaditel'a magistratu

Magistrat hlavneho mesta SR
Brar,is!avy
Zsstupca rinditefa ma^stratu
rnmaci;^lne nam. c.l
814 99 B r a t i.s 1 a V a
•3-

MAGISTRAT H L A V N E H O MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
oddelenie miestnych dani a poplatkov
Blagoevova9, P. O. Box 76, 850 05 Bratislava 55 •

''

' "

Oddelenie spravy nehnut.ernosti
Ing. Miroslav Bialko
veduci oddelenia
TU

Vas list cislo/zo dna
M A G S S N M 62744/2014
33502/15 M A G 45799/15

Nase cislo
Vybavuje/linka
M A G S 31146/2015-45807/15 Moravkova/kl947
58364

Bratislava
30.03.2015

Vec:

Odpoved' na iiadost* o informaciu

Na zaklade Vasej ziadosti Vam v zmysle §11 ods. 6 zakona c. 563/2009 Z. z. o sprave dani
(danovy poriadok) aozmene adoplneni niektorych zakonov oznamujeme, ze oddelenie
miestnych dani a poplatkov neeviduje voci ziadatel'om o najom pozemku kvybudovaniu
pristupovej rampy do vchodu bytoveho domu Starhradska 6 ziadne pohl'adavky.
Vlastnikov bytov, ktori nepodali priznanie k dani z nehnutel'nosti budeme riesit' v sulade
s danovym poriadkora.

S pozdravom
M a g i s t r a t h l a v n e h o nsesta S k
BrstisHavv
Oddelenie miestnych danf a poplayicv
Blagoevova 9. P.O.BOX 76
850 05 B r ^ ^ l a v a 55 .

Ing.^eter Michalicka
veduci oddelenia

Blagoevova 9, Hi. poschodie
TELEFON
FAX
02/5935 6900
02/5935 6971

BANKOVE SPOJENIE
CSOB: 25829413/7500

iCO
603481

INTERNET
wwu.brali'slavn.sk

E-MAIL
dane@bralislava,sk

•'

Vladimir Bajan

Starosta Petrzalky
Kutlikova 17, 852 12 Bratislava

Bratislava 17.04.2015
c.j .4717/2015/08-ONsM//Ku

Vazeny pan primator,

dna 27.03.2015 nam bola dorucena Vasa ziadosf M A G S - S N M : 33325/15/54892,
0 zaujatie stanoviska k najmu nehnutel'nosti v k. u. Petrzalka, a to pozemku, registra „C" K N
casf pare. c. 1483 - ostatni plochy o vymere 13 m^ zapisaneho na L V c. 1748 vo vlastnictve
hlavneho mesta SR Bratislavy, za ucelom vybudovania a uzivania pristupovej rampy do
vchodu bytoveho domu na Starhradskej 6, supisne c. 3221 v Bratislave.
Predmetny pozemok je zvereny do spravy mestskej casti Bratislava - Petrzalka
protokolom c. 5-92 v zmysle cl.82 Statiitu hlavneho mesta SR Bratislavy v platnom zneni.
Z uvedeneho dovodu Vas ziadame o odstupenie ziadosti spravcu bytoveho domu Bytove
druzstvo Petrzalka, Budatinska 1, 851 05 Bratislava, na priame vybavenie mestskej casti
Bratislava-Petrzalka.

S pozdravom

Vazen^ pan

JUDr. Ivo Nesrovnal
Pnmator hlavneho mesta SR
Bratislavy
Primacialne nam. c. 1
814 99 Bratislava

Mestska cast Sraisiava-Peirzjiika

Tel.: 02/63 823 065
Fax; 02/63 823 908

www.petrzalka.sk
starosta@petrzalka.sk

^^''^^'^^
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T A T O LISTINA J E NEVEREJNOU USTINOU A J E NEPOUZITELNA NA PRAVNE UKONY !
101
VYPIS

Z KATASTRA

NEHNUTEENOSTI

Okres
:
105 B r a t i s l a v a V
Obec
: 529 460 BA-m.c. PETRZALKA
K a t a s t r ^ l n e uzemie: 804 959 PETRZALKA

VYPIS

Z LISTU

Udaje a k t u a l n e k
Datum vyhotovenia
Cas vyhotovenia

U l . U / . -iUlD

03.09.2015
14:43:02

V L A S T N I C T V A c. 1748 - ciastocny

CAST A: MAJETKOVA PODSTATA
PARCELY reaistra "C" evidovane na katastralnej maoe
Vymera
V m2

Parcelne
cislo

Druh
pozemku

1591

1466

Sposob Druh
vyuz.p. chr.n

Zastavane p l o c h y a n a d v o r i a

22

Umiest.
pozemku

Pravny
vztah

1

* * * Ostatne PARCELY reeistra "C" nevvziadane * * *
Legenda:
K6d sposobu v y u z i v a n i a pozemku
22 K6d u m i e s t n e n i a pozemku
1 - Pozemok j e umiestneny v zastavanom uzemi oboe
STAVBY nevyziadane
Cast

For.
cislo

B : VLASTNICI A

I N £ O P R A V N E N £ OSOBY

P r i e z v i s k o , meno (nazov), rodne p r i e z v i s k o , datum n a r o d e n i a , rodne c i s l o (iCO)
a m i e s t o t r v a l e h o pobytu ( s i d l o ) v l a s t n i k a , s p o l u v l a s t n i c k y p o d i e l

U c a s t n i k pravneho v z t a h u : V l a s t n i k
1

Hlavne mesto S l o v e n s k e j r e p u b l i k y B r a t i s l a v a , P r i m a c i a l n e namestie 1, B r a t i s l a v a ,
814 99, SR
iCO:
00603481
Spoluvlastnicky podiel :
1/1

PS6

* * * Ostatni licastnici nevvziadani * * *
T i t u l y nadobudnutia nevyziadane
C A S T C : •fARCHY

Tarchy nevyziadane
Ine udaje
Ine udaje nevyziadane

Vyhotovend programom WISKAN - VUGK 2003-5

I p ^ l l
l^^'m m m

M A G I S T R A T H L A V N E H O M E S T A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y BRATISLAVY
oddeienie iizemneho rozvoja mesta
Primacialne nam. l , P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 ^ " ^

oddeienie spravy nehnuternosti
TU

Vas list cislo/zo dna
MAGS SNM 62744/2014

Nase cislo

Vybavuje/linka

MAGS ORM 39517/15-45777/15

Ing. arch. Barutova

Bratislava
16.3.2015

Vec
Uzemnoplanovacia informacia
ziadatel':
ziadosf zo dna
pozemok pare, cislo:
katastralne uzemie:
blizsia lokalizacia pozemku v uzemi:
zamer ziadatel'a;

Bytove druzstvo Petrzalka
10.3.2015
1483 - podl'a prilozenej mapy
Petrzalka
Starhradska ulica 8
vybudovanie a uzivanie pristupovej rampy do
vchodu jestvujuceho bytoveho domu

Uzemny plan hlavneho mesta SR Bratislavy, rok 2007, v zneni zmien a doplnkov stanovuje pre
uzemie, ktoreho siicast'ou je pozemok pare. c. 1483 funkcne vyuzitie uzemia: viacpodlazna
zastavba obytneho uzemia, cislo funkcie 101, stabilizovane uzemie.
Funkcne vyuzitie uzemia:
Podmienky funkcneho vyuzitia ploch
Uzemia sluziace pre byvanie vo viacpodlaznych bytovych domoch a k nim prisluchajuce
nevyhnutne zariadenia - v sulade s vyznamom a potrebami uzemia stavby obcianskeho
vybavenia, zelen, ihriska, vodne plochy ako sucasf partem a ploch zelene, dopravne a technicke
vybavenie, garaze, zariadenia pre poziamu ochranu a civilnu obranu.
Podiel funkcie byvania musi tvorif minimalne 70% z celkovych podlaznych ploch nadzemnej
casti zastavby fimkcnej plochy.
Zakladne obcianske vybavenie musi skladbou a kapacitou zodpovedaf vel'kosti a fiinkcii uzemia.
Sposoby vyuzitia funkcnych ploch
Prevladajuce: viacpodlazne bytove domy
Pripustne:
V uzemi je pripustne umiestfiovaf najma: stavby a zariadenia zabezpecujuce komplexnosf
a obsluhu obytneho uzemia v sulade s vyznamom a potrebami uzemia, zariadenia obcianskej
vybavenosti predovsetkym vstavane do objektov byvania, zariadenia obchodu a sluiieb,
verejneho stravovania, zariadenia pre kulturu, skolstvo, zariadenia pre zdravotnictvo a socialnu
Laurinska 7, III, poschodie. t. dveri 309
TELEFON
02/59 35 62 49

FAX
02/59 35 64 46

BANKOVE SPOJENIE
CSOB: 25829413/7500

iCo
603 481

INTERNET
www.bratislava.sk

E-MAIL
orm@bratisiava.sk
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pomoc, zelen liniovii a plosnu, zelen pozenikov obytnych budov, vodne plochy ako sucasf
partem a ploch zelene, zariadenia avedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu
uzemia
Pripustne v obmedzenom rozsahu:
V uzemi je pripustne umiestnovaf v obmedzenom rozsahu najma; bytove domy do 4
nadzemnych podlazi, rodiime domy v doplnkovom rozsahu, zariadenia obcianskej vybavenosti
lokalneho vyznamu, pokial' nie su sucasf ou lokalnych centier, zariadenia telovychovy a vol'neho
casu, zariadenia socialnej starostlivosti rozptylene v uzemi, soliteme stavby obcianskej
vybavenosti sluziace sirsiemu uzemiu, zariadenia drobnych prevadzok sluzieb, zariadenia na
separovany zber komunalnych odpadov miestneho vyznamu vratane komunalnych odpadov
s obsahom skodlivin z domacnosti
Nepripustne:
V uzemi nie je pripustne umiestnovaf najma: zariadenia s negativnymi ucinkami na stavby
a zariadenia v ich okoli, stavby obcianskej vybavenosti arealoveho typu s vysokou koncentraciou
navstevnikov anarokov na obsluhu tizemia, stavby na individualnu rekreaciu, arealy
priemyselnych podnikov, zariadenia priemyselnej a pol'nohospodarskej vyroby, skladove arealy,
distribucne centra a logisticke parky, stavebne dvory, CSPH s umyvarfiou automobilov
aplnickou plynu, tranzitne vedenia technickej vybavenosti nadradeneho vyznamu, zariadenia
odpadoveho hospodarstva okrem pripustnych v obmedzenom rozsahu, stavby a zariadenia
nesiivisiace s funkciou
Parcely su sucasfou uzemia, ktore je definovane ako stabilizovane uzemie. Stabilizovane
uzemie je uzemie mesta, v ktorom uzemny plan ponechava sucasne funkcne vyuzitie,
predpoklada miem stavebnych zasahov prevazne formou dostavieb, pristavieb, nadstavieb,
prestavieb a novostavieb, pricom sa zasadne nemeni charakter stabiiizovaneho uzemia.
Uzemny plan hlavneho mesta Slovenskej republiky Bratislavy je zakladnym uzemnoplanovacim
dokumentom pre cele uzemie Bratislavy. Je to programovy a koncepcny dokument vseobecneho
charaktem vypracovany v podrobnosti M 1: 10 000. Jeho obsah upravuju ustanovenia § 11 ods. 5
stavebneho zakona a § 12 vyhlasky M Z P SR c. 55/2001 Z. z. o uzemnoplanovacich podkladoch
a uzemnoplanovacej dokumentacii. Uzemny plan riesi navrh funkcneho vyuzitia uzemia mesta
s urcenim prevladajucich funkcnych lizemi, stanovuje zasady aregulativy priestoroveho
usporiadania a fiinkcneho vyuzivania uzemia jednotlivych ploch, t. j . fiinkcnych a priestorovo
homogennych jednotiek anie je licelne a mozne stanovenu koncepciu aplikovaf na pozadovanii
podrobnosf.
Informujeme Vas, ze Uzemny plan hlavneho mesta SR Bratislavy, rok 2007 ajeho zmeny
a doplnky sii zverejnene na adrese:
http://www.bratislava.sk/vismo/dokumentv2.asp7id org-700000&id=l 1031292&pl=67484.
Dalsie uzemnoplanovacia dokumentacie a uzemnoplanovacie podklady su zverejnene na adrese:
http://www.bratislava.sk/vismo/dokumentv2.asp7id org=700000&id=74384&pl=53195.
Komplexne informacie o Vasom zaujmovom uzemi ziskate nahliadnutim do zverejnenych hore
uvedenych dokumentov.
Upozoriiujeme, ze predmetom uzemnoplanovacej informacie nie su majetkovopravne vzfahy
k pozemku. Uzemnoplanovacia informacia na ten isty pozemok moze byt' vydana viacerym
ziadatel'om.
Uzemnoplanovacia informacia c. j . M A G S O R M 39517/15-45777/15 zo dna 16.3.2015 plati
jeden rok odo dna jej vydania, ak nebola schvalena nova uzemnoplanovacia dokumentacia alebo
jej zmeny a doplnky, na zaklade ktorych bola vydana.
S pozdravom

y
\'-irlns-:M«
. . veduc:a odd^ema

Stanovisko technickej infrastruktiiry
Ziadatel'

S N M - BD Petrzalka

Predmet podania

Najom pozemku

Katastralne uzemie

Petrzalka

Parc.c.: 1483

Cj.

c. OTUPD 135/15

TIc.j.

M A G S OTUPD 39 512/2015-45 778
M A G S S N M 33 502/2015
TI/142/15

Datum prijmu na TI

12.3.2015

Podpis ved. odd.

Datum exped. z TI

17.3.2015

Zasobovanie vodou a odkanalizovanie : Ing. Daniel Pospisil

Bez pripomienok.

Zasobovanie elektrickou energiou : Ing. Peter Hresko

Bez pripomienok.

Referent: Nag

EIA c./15

MAGISTRAT H L A V N E H O MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
oddeienie zivotneho prostredia a mestskej zelene
Primacialne nam. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Oddeienie spravy nehnutel'nosti
Ing. M . Biaiko
veduci oddelenia
T U 62262/15

Vas list cislo/zo dna
M A G S S N M 33502/15/45776

Nase cislo
M A G 0 2 P 39431/15/45779

Vybavuje/linka

Bratislava

Ing. A . Gaiefkova/409

7.4.2015

Vec
Vlastnici bytov a NP Starhradska 8 - najom casti pozemku p. c. 1483 v k. u. Petrzalka.

Listom c. M A G S S N M 33502/15/45779 zo dna 11.3.2015 ste na zaklade ziadosti Vlastnikov
bytov a N P bytoveho domu Starhradska 8, zastiipeni spravcom Bytove druzstvo Petrzalka,
Budatinska 1, 851 05 Bratislava, poziadali Oddeienie zivotneho prostredia a mestskej zelene o
stanovisko k najmu na cast' pozemku v k. u. Petrzalka, p. c. 1483 o celkovej vymere cca 8 m",
podl'a prilozenych mapovych podkJadov sa jedna o parcelu c. 1466 v k. u. Petrzalka.
Ziadatel' ziada najom casti pozemku za ucelom vybudovania a uzivania pristupovej rampy
do vchodu bytoveho domu Starhradska 8.
Po vonkajsej obhliadke a prestudovani predlozenej ziadosti tunajsie oddeienie konstatuje:
Pozemok urceny na najom sa nachadza v uzemi, v ktorom plati podl'a zakona N R SR c.
543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov L stupen ochrany t. j .
uzemiu sa neposkytuje vysgia ochrana. Pozemok je spevnenou plochou, nemame namietky voci
najmu casti pozemku p. c. 1466 v k. u. Petrzalka na pozadovany ucel.

/

Ing. Katarina Prostejovska
veduca oddelenia

Primacialne namestie 1, HI. poschodie,

dven" 327

TELEFON

FAX

BANKOVE SPOJENIE

iCO

INTERNET

E-MAIL

02/59 35 61 48

02/59 35 65 74

CSOB: 25829413/7500

603 481

www.bralislava.sk

ozp@bratislava.sk

MAGISTRAT H L A V N E H O MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
oddeienie koordinacie dopravnych systemov
Primacialne nam. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 ; '

SUBORNE STANOVISKO
k navrhu na predaj/prenajom nehnutePnosti hi. m. SR Bratislavy
za oblasf dopravy
A: IDENTIFIKACIA PODANIA:
Doslo od (oddeienie, datum):
Predmet podania:
Ziadatel':
Katastralne uzemie:
Parcelne cislo:
Odoslane: (datum)

SNM/.IO. 03. 2(/l5
podc. 33502/2015
Najom casti pozemku na Starhradskej ul. (najazdove rampy)
Vlastnici bytov a nebytovych priestorov bytoveho domu
Starhradska 8
Petrzalka
1483
pod c.

B: CIASTKOVE STANOVISKA ODDELENJ:
B l : Oddeienie dopravneho inzinierstva:
Pridelene (datum)'.
12.03.2015
Spracovatel' (meno):
Text stanoviska:

Pod. c. oddelenia: M A G 45781/2015
ODI/114/15-P

Ing. Cemochova

K najmu pozemku p. c. 1483 0 vymere 8 m2 v zmysle predlozeneho situacneho zakresu do
katastralnej mapy za licelom v}'budovania a uzivania najazdovych ramp k bytovemu domu na
Starhradskej ul. nemame pri pomienky. V zmysle platneho U P N pozemok nie je dotknuty
ziadnym dopravnym vyhl'adov ym zamerom.

13.03.2015
Vybavene (datum):
Schvalil dria (meno, datum):

Ing. Mikus

16. 03.2015

Primacialne n^m. 1. Ill, poschodie. c. dveri 3 0 8
TELEF6N

FAX

B A N K O V E SPOJENIE

iCO

INTERNET

0 2 / 5 9 3 5 61 9 5

02/59 35 64 39

V O B 6327012/0200

6 0 3 481

www.bratislava.sk

E-MAIL
okdsv@brattslava.sk

"
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B2: Referat cestncho spravneho organu:
12.03.2015
Pridelene (datum):
Ing.
Hajkova
Spracovatel' (meno):

Pod. c. oddelenia:

OKDS 39382/15/45780

K najmu pozemku p. c. 1483 o vymere 8 m^ v zmysle predlozeneho situacneho zakresu do
katastralnej mapy za ucelom vybudovania a uzivania najazdovych ramp k bytovemu domu na
Starhradskej ul. sa nevyjadrujeme. Nejedna sa o miestnu komunikaciu I. a II. triedy.

17.03.2015
Vybavene (datum):
Schvalil dna (meno, datum): Ing. Steckova
V

B3: Oddeienie spravy komunikacii:
13.3.2015
Pridelene (datum):
Spracovatel' (meno):
Text stanoviska:

Pod. c. oddelenia: OSK-45782/2015
De-105

Ing.Derajova

Najmom pozemku p. c. 1483 vk.u. Petrzalka nepride kzasahu do komunikacii a verejneho
osvetlenia v sprave hlavneho mesta.

Vybavene (datum):
19.3.2015
Schvalil dna (meno, datum): Ing. Mesfanikova

/

Ing. Kvetoslava Curna
zastupkyfia riaditel'a magistratu

Magistrat hlavneho mesta SR
Bratislavy

Zastupca riailitefa magistratu
n , .^i/"^'s'ne nam." c.l
814 9 9 B r a
5 t- ii ss 1 aa V a
-o-

MAGISTRAT H L A V N E H O MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
oddeienie miestnych dani a poplatkov
Blagoevova 9, P. 0 . Box 76, 850 05 Bratislava 55

\

Oddeienie spravy nehnutel'nosti
Ing. Miroslav Biaiko
veduci oddelenia spravy nehnutel'nosti
TU

Vas list cislo/zo dria
MAGS SNM 33502/15
45776/15

Nase cislo
MAG 34583/2015-45784
50705/20 J 5

Vybavuje/linka

Bratislava

Ing. Kubovieova/kl.930

18.03.2015

Vec
Odpoved* na ziadosf o informaciu
Na zaklade Vasej ziadosti Vam v zmysle §11 ods. 6 zakona c. 563/2009 Z. z. o sprave
dam' (dailovy poriadok) a o zmene a doplneni niektorych zakonov oznamujeme, ze oddeienie
miestnych dani a poplatkov voci ziadatel'om o najom pozemku pod pristupovii rampu
k bytovemu domu Starhradska 8, Petrzalka, neeviduje ziadne pohl'adavky. Vlastnikov bytov,
ktori nepodali priznanie k dani z nehnuternosti budeme riesif v sulade s daiiovym poriadkom.
S pozdravom

6r&EiS!Swy
85005 B r a t i s l a v a 55

Ing. Pg^er^^ichalicka
veduci oddelenia

Blagoevova 9, Hi. poschodie
TELEFON
02/59 35 69 00

FAX
02/59 35 69 7i

BANKOVE SPOJENIE
CSOB: 25829413/7500

iCO
603 481

INTERNET
uww.bratislava.sk

E-MAIL
dane@bratislava.sk

Vladimir Bajan

Starosta Petrzaiky
Kuth'kova 17, 852 12 Bratislava

Bratislava 9.04.2015
c.j. 4602/2015/08/ONsM/ST

Vazeny pan primator,
vsuvislosti sVasou ziadosfou zo diia 27.3.2015, c. MAGS-SNM/33328/15/54880,
ktorou V zmysle cl. 8 Statutu hlavneho mesta SR Bratislavy ziadate o zaujatie stanoviska
k najmu casti pozemku pare. c. 1483 - ostatne plochy o vymere 8 m^ v k.u. Petrzalka, za
uCelom vybudovania pristupovej rampy k bytovemu domu na Starhradskej ul.c.8,
V Bratislave, nachadzajuci sa na pozemku parc.c. 1478 vk.u. Petrzalka Vam po posudeni
ziadosti oznamujem, z e s u h i a s i m s predmetnym najmom pozemku na vyssie uvedeny
ucel pre vlastnikov bytov a nebytovych priestorov bytoveho domu Starhradska 8, Bratislava
V zastupeni spravcu bytoveho domu : Bytove druzstvo Petrzalka, Budatinska 1, 851 05
Bratislava, ICO: 00 169 765.
S pozdravom

Vazeny pan
JUDr. Ivo Nesrovnal
primator hi. mesta Bratislavy
Primacialne nam. 1
814 99 Bratislava

Tel.: 02/63 823 065
Fax: 02/63 823 908

www.petrzaika.sk
starosta@petrzalka.sk
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TATO LISTINA JE NEVEREJNOU LISTINOU A JE NEPOUZITEENA NA PRAVNE UKONY !
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VYPIS Z KATASTRA
Okres
Obec
Katastralne

NEHNUTEENOSTI

:
105 B r a t i s l a v a V
: 529 460 B A - m . c . PETRZALKA
u z e m i e : 804 9 5 9 PETRZALKA

Odaje a k t u a l n e k :
Datum v y h o t o v e n i a :
Cas vyhotovenia
:

01.05.2015
10.06.2015
10:30:11

V Y P I S Z L I S T U V L A S T N I C T V A c. 1748 - ciastocny
CAST A : M A J E T K O V A

PODSTATA

PARCELY reaistra "C" evidovane na katastralnei maoe
Parcelne
cislo

Vymera
V m2

4839

506

Druh
pozemku
Ostatne

Sposob
vyuz.p.
plochy

Druh
chr.n

29

Umiest.
pozemku

Pravny
vztah

1

* * * Ostatne PARCELY reaistra "C" nevvziadane * * *
Legenda:
Kod

sposobu v y u z i v a n i a
29 -

Kod u m i e s t n e n i a

pozemku

pozemku
1 - Pozemok

j e umiestneny

v zastavanom

uzemi

obce

STAVBY nevyziadane
CAST B: VLASTNICI A INE OPRAVNENE OSOBY
Por.
cislo

P r i e z v i s k o , meno ( n a z o v ) ,
a miesto trvaleho pobytu

tJcastnik
1

pravneho

vztahu:

rodne p r i e z v i s k o ,
(sidlo) vlastnika,

datum n a r o d e n i a , rodne c i s l o
spoluvlastnicky podiel

Vlastnik

Hlavne mesto S l o v e n s k e j r e p u b l i k y B r a t i s l a v a , P r i m a c i a l n e namestie
PSC 8 1 4 9 9 , SR
ICO:
00603481
Spoluvlastnicky podiel :
1/1

* * * Ostatni licastnici nevyziadani * * *
Tituly

nadobudnutia

nevyziadane

CAST C : TARCHY
farchy

Ine

(ICO)

nevyziadane

udaje
Ine

Vyhotovene programom WISKAN - VUGK 2003-5

udaje

nevyziadane

1, B r a t i s l a v a ,

MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
oddelenie uzemneho rozvoja mesta
Primacialne nam. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

oddelenie spravy nehnuternosti
TU

Vas list cislo/zo dna
M A G S S N M 44738/2015

Nase cislo
M A G S O R M 46695/15-289045/15

Vybavuje/Unka

Bratislava

Ing. arch. Barutov^

25.6.2015

Vec
Uzemnoplanovacia informacia
ziadatel':
ziadost' zo dna
pozemok pare, cislo:
katastralne uzemie:
blizsia lokalizacia pozemku v uzemi:
zamer ziadatel'a:

Bytove druzstvo Petrzalka
12.6.2015, dorucenadna 18.6.2015
4839 - podl'a prilozenej kopie katastralnej mapy
Petrzalka
Rontgenova ulica 2 a 4
vybudovanie a uzivanie dvoch ramp k jestvujucim
bytovym domom

Uzemny plan hlavneho mesta SR Bratislavy, rok 2007, v zneni zmien a doplnkov stanovuje pre
uzemie, ktoreho sticast'ou je pozemok pare. c. 4839 ftmkcne vyuzitie uzemia: viacpodlazna
zastavba obytneho uzemia, cislo funkcie 101, stabilizovane uzemie.
Funkcne vyuzitie uzemia:
Podmienky funkcneho vyuzitia ploch
Uzemia sluziace pre byvanie vo viacpodlaznych bytovych domoch a k nim prisluchajiice
nevyhnutne zariadenia - v sulade s vyznamom a potrebami uzemia stavby obcianskeho
vybavenia, zelefi, ihriska, vodne plochy ako sucasf partem a ploch zelene, dopravne a technicke
vybavenie, garaze, zariadenia pre poziamu ochranu a civilnu obranu.
Podiel fimkcie byvaniarausitvorit' minimalne 70% z celkovych podlaznych ploch nadzemnej
casti zastavby funkcnej plochy.
Zakladne obcianske vybavenie musi skladbou a kapacitou zodpovedaf vel'kosti a fimkcii uzemia.
Sposoby vyuzitia funkcnych ploch
Prevladajuce: viacpodlazne bytove domy
Pripustne:
V uzemi je pripustne umiestnovaf najma: stavby a zariadenia zabezpecujuce kompiexnost'
a obsluhu obytneho uzemia v sulade s vyznamom a potrebami tizemia, zariadenia obcianskej
vybavenosti predovsetkym vstavane do objektov byvania, zariadenia obchodu a sluzieb,
verejneho stravovania, zariadenia pre kulturu, skolstvo, zariadenia pre zdravotnictvo a socialnu
Laurinsk^ 7, III, poschodie,
TELEFON
02/5935 6249

dveri 309

FAX
02/5935 6446

BANKOVE SPOJENIE
CSOB: 25829413/7500

ifO
603 481

INTERNET
ww.bratislava.Sk

E-MAIL
orm@bratistava sk

pomoc, zelen liniovu a plosnu, zelen pozemkov obytnych budov, vodne plochy ako sucasf
partem a ploch zelene, zariadema a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu
uzemia
Pripustne v obmedzenom rozsahu:
V uzemi je pripustne umiestnovaf v obmedzenom rozsahu najma: bytove domy do 4
nadzemnych podlazi, rodinne domy v doplnkovom rozsahu, zariadenia obcianskej vybavenosti
lokalneho vyznamu, pokial' nie su sucasfou lokalnych centier, zariadenia telovychovy a vol'neho
casu, zariadenia socialnej starostlivosti rozptylene v uzemi, soliteme stavby obcianskej
vybavenosti sluziace sirsiemu uzemiu, zariadenia drobnych prevadzok sluzieb, zariadenia na
separovany zber komunalnych odpadov miestneho vyznamu vratane komunalnych odpadov
s obsahom skodlivin z domacnosti
Nepripustne:
V uzemi nie je pripustne umiestnovaf najma: zariadenia s negativnymi ucinkami na stavby
a zariadenia v ich okoli, stavby obcianskej vybavenosti arealoveho typu s vysokou koncentraciou
navstevnikov a narokov na obsliihu uzemia, stavby na individualnu rekreaciu, arealy
priemyselnych podnikov, zariadenia priemyselnej a pornohospodarskej vyroby, skladove arealy,
distribucne centra alogisticke parky, stavebne dvory, CSPH s umyvariiou automobilov
aplnickou plynu, tranzitne vedenia technickej vybavenosti nadradeneho vyznamu, zariadenia
odpadoveho hospodarstva okrem pripustnych v obmedzenom rozsahu, stavby a zariadenia
nesiivisiace s funkciou
Parcely sii siicasfou uzemia, ktore je defmovane ako stabilizovane uzemie. Stabilizovane
uzemie je uzemie mesta, vktorom lizemny plan ponechava sucasne funkcne vyuzitie,
predpoklada miem stavebnych zasahov prevazne formou dostavieb, pristavieb, nadstavieb,
prestavieb a novostavieb, pricom sa zasadne nemeni charakter stabilizovaneho uzemia.
Uzemny plan hlavneho mesta Slovenskej republiky Bratislavy je zakladnym uzemnoplanovacim
dokumentom pre cele uzemie Bratislavy. Je to programovy a koncepcny dokument vseobecneho
charaktem vypracovany v podrobnosti M 1: 10 000. Jeho obsah upravuju ustanovenia § 11 ods. 5
stavebneho zakona a § 12 vyhlasky MZP SR c. 55/2001 Z. z. o uzemnoplanovacich podkladoch
a uzemnoplanovacej dokumentacii. Uzemny plan riesi navrh funkcneho vyuzitia uzemia mesta
s urcem'm prevladajucich funkcnych uzemi, stanovuje zasady aregulativy priestoroveho
usporiadania a funkcneho vyuzivania uzemia jednotlivych ploch, t. j . funkcnych a priestorovo
homogennych jednotiek anie je ucelne a mozne stanovenii koncepciu aplikovaf na pozadovanu
podrobnosf.
Informujeme Vas, ze Uzemny plan hlavneho mesta SR Bratislavy, rok 2007 ajeho zmeny
a doplnky su zverejnene na adrese:
http://Avww.bratislava.sk/vismo/dokumentv2.asp7id org"-700000&id=l 1031292&P 1=67484.
Dalsie uzemnoplanovacie dokumentacie a uzemnoplanovacie podklady su zverejnene na adrese:
http://www.bratislava.sk/vismo/dokumentv2.asp7id org=700000&id=74384&pl^53195.
Komplexne informacie o Vasom zaujmovom uzemi ziskate nahliadnutim do zverejnenych hore
uvedenych dokumentov.
Upozornujeme, ze predmetom uzemnoplanovacej informacie nie su majetkovopravne vzt'ahy
k pozemku. Uzemnoplanovacia informacia na ten isty pozemok moze byt' vydana viacerym
ziadatel'om.
Uzemnoplanovacia informacia c. j . MAGS ORM 46695/15-289045/15 zo dila 25.6.2015 plati
jeden rok odo dna jej vydania, ak nebola schvalena nova uzemnoplanovacia dokumentacia alebo
jej zmeny a doplnky, na zaklade ktorych bola vydana.
/
S pozdravom
oddpt^verenavedeninpi^ddet'^ia
Co: MG ORM - archiv

P.O.BOX 192
814 99 B r a t i s l a v a

Stanovisko technickej infrastruktury
Ziadatel'

S N M - BD Petrzalka

Predmet podania

Najom pozemku

Katastralne uzemie

Petrzalka

C.j.

MAGS

Referent: Nag
i)

^

,

Parc.c.: 4 ^ 3 ^

OTUPD 4 6

5 1 3 / 2 0 1 5 - 2 8 9 046-1

c. OTUPD

368/15

M A G S S N M J 4 4 738/2015

TI c.j.

TI/339/15

Datum prijmu na TI

19.6.2015

Datum exped. z TI

23.6.2015

L^"'

Zasobovanie vodou a odkanalizovanie : Ing. Daniel Pospisil
Bez pripomienok.

Zasobovanie elektrickou energiou : Ing. Peter Hresko

Bez pripomienok.

EIA C./15

Podpis ved. odd.

^

,

^

Ml

MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
oddelenie zivotneho prostredia a mestskej zelene
Primacialne nam. 1. P. 0. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Oddelenie spravy nehnutelnosti

Vas list cislo/zo dna
MAGS SNM 44738/15
289044/15

Nase cislo
MAGS OZP-46611/15
289047/15

Vybavuje/linka
RNDr.Calpasova/611

Vec
Bytove druzstvo Petrzalka. Budatinska 1. Bratislava,
Petrzalka. Bratislava - stanovisko.

Bratislava
7.7.2015

najom casti pozemku v4839 k.u.

Listom c. MAGS SNM 44738/15/289044 zo diia 12.6.2015 ste na zaklade ziadosti
spolocnosti vlastnikov bytov a nebytovych priestorov bytoveho domu Rongenova 2 a 4,
Bratislava, v zastupeni bytoveho druzstva Petrzalka, Budatinska 1, Bratislava, poziadali
Oddelenie zivotneho prostredia a mestskej zelene o vyjadrenie sa k najmu casti pozemku pare.
6. 4839 k.u. Petrzalka, Bratislava o vymere cca 4 m2.
Dovodom najmu predmetnej casti pozemku je vybudovanie a uzivanie dvoch
pristupovych ramp so zabradlim. Podl'a predlozenej dokumentacie, stavba ma byt' umiestnena na
spevnenej ploche, ktora je bez akejkol'vek zelene. Oddelenia- zivotneho prostredia a mestskej
zelene siihlasi s najmom pozemku.
^, nrsi-i '^B Mratislavy
S pozdravom

rii>:-v,::sKe.; ^'f----'^;
"'^rmui -..iLni.' [ii;-i.ti.

K i ' a i J B r a t. i ^ 1 - " a

Ing. Katarina Prostejovska
veduca oddelenia

Primacialne namestie 1, III. poschodie, C, dveri 327
TELEFON
02/59 35 61 48

FAX
02/59 35 65 74

BANKOVE SPOJENIE
CSOB: 25829413/7500

iCO
603 481

INTERNET
www.bratislava.sk

E-MAIL
ozp@bratislava.sk

Ml

MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
oddelenie miestnych dani a popJatkov
Blagoevova 9, P. O. Box 76, 850 05 Bratislava 55

Oddelenie spravy nehnuternosti
Ing. Miroslav Bialko
vedtaci oddelenia
TU
MAG 296547

Vas list cislo/zo diia
Nase cislo
MAGS SNM 44738/2015 MAGS 31146/2015
MAG 289044/15
M A G 289052/15

Vybavuje/linka
Moravkova/947

Bratislava
01.07.2015

Vec:

Odpoved' na ziadost' o informaciu

Na zaklade Vasej ziadosti Vam v zmysle §11 ods. 6 zakona c, 563/2009 Z. z. o sprave dani
(danovy poriadok) aozmene adoplneni niektorych zakonov oznamujeme, ze oddelenie
miestnych dani apoplatkov neeviduje vo^i ziadatel'om; Vlastnici bytov a nebytovych
priestorov bytoveho domu Rontgenova 2 a 4 ziadne pohl'adavky.
Magistrit hlavneho mesta S R
Bratislavy
Oddetenie mfestnych danf a popiatkov
Blagoevova 9, P.O.BOX 76
850 05 B r ^ ^ i a v a 55

S pozdravom

Ing.'Peter Michalicka
veduci oddelenia

Blagoevova 9, III, poschodie
TELEFON
FAX
02/59 35 69 00
02/59 35 69 71

BANKOVE SPOJENIE
C'SOB: 25829413/7500

\tO
603 481

INTERNET
vvww-bratislava.sk

E-MAiL
dane@bratislava.sk

Trastnici bytov Kontgenova- odpoved na subornu ziadost

Predmet: vlastnici bytov Rontgenova- odpoved na subornu ziadost
Od: "JUDr.Jana Igazova" <igazova@bratislava.sk>
Datum: 24.6.201511:36
Pre: nagyova@bratislava.sk
Dobry den,
Siibomou ziadosfou zo dna 12, 6. 2015 MAGS SNM 44738/2015, MAG 289044/15, MAGS OLP 289053/2015 ste OLP poziadali o
informaciu, ci filavn6 mesto vedie sudny spor s Vlastniltmi bytov a nebytovych priestorov bytoveho domu Rontgenova 2 a 4 v zast.
Bytov6 druzstvo Petrzali<a.
Tymto V^m oznamujeme, te OLP k dnesnemu dnu nevedie sudnv soor s Vlastnikmi bytov a nebyt. priestorov bytoveho domu
Rontgenova 2 a 4, evldujeme iba spis odstupeny z Va§ho oddelenia vo veci vymahania BO za uzivanie pozemkov Bytovym
druzstvom Petrzalka -rieStJUDr Popovova.

JUDr Jana Igazova

hrti BRATISLAVA

^

Oddelenie legisiativno-pravne

Hlavne mesto SR Bratislavs

Magistral hi. mesta SR Bratislavy

Primacialne nam. 1

T:+421 259 356 157

814 99 Bratislava

E-maii: jana-igazova@bratislava-sk

htlp://www.bratislava-sk/

Prosim. zwSae dopad na avotn6 prostredre pred 9a6oiitohtomailu. / Please consider ttie enwronment before printing this email.

Informacie obsrahnute vtejto e-mailovej spr^w vratane priloh su dOveme, su uitenS vyiucne adresStovi a mOlu byt predmetom ochrany osobnjch, osobnos(n>ch prav,
obchodneho tajomstva, autorslpfch prSva/alebo z^azovvytiotowsvania k6pii. Za obsah spr^zodpoveda vyluCne osoba, ktord spr^wj odoslala. Ak \ftm bol tento e-mail doruceny
omytom, 2iadame VAs. aby ste sa zdrzali jeho odtajnenia, 6\o pouiitia pre vlasing potreby infonnowli nas o tejto skiJto<:nosti a e-mail ndsledne \vmazali.

24.6.2015 13:45

Vladimir Bajan

Starosta Petrzalky
Kutlikova 17, 852 12 Bratislava
^^^^^

Bratislava 15.07.2015
c.j .7512/2015/08-ONsM/Ku

Vazeny pan primator,

dna 29.06.2015 nam bola dorucena Vasa ziadosf MAGS SNM 44738/2015/286307 o
zaujatie stanoviska k najmu pozemku registra „C" KN, k. u. Petrzalka pare. c. 4839 - ostatne
plochy o vymere 2 x 2 m^ , spolu 4m^ zapisaneho na na LV c. 1748 vo vlastnictve hlavneho
mesta SR Bratislavy.
O najom casti pozemku poziadali vlastnici bytov a nebytovych priestorov bytoveho domu
na Rontgenovej 2 - 4 supis. c. 1176 za ucelom vybudovania auzivania dvoch ramp pred
vstupmi k bytovemu domu v zastupeni spravcom bytoveho domu Bytoveho druzstva
Petr^ka, Budatinska 1, 851 05 Bratislava.
Po posudem' Vam davame nasledovne vyjadrenie:
Predlozena ziadost' neobsahuje stavebnotechnicke riesenie navrhovanych pristupovych ramp
do bytoveho domu preto upozornujeme, ze podl'a § 57 vyhlasky c. 532/2002 Z. z., bodu 1.3.9
prilohy k vyhlaske musi byt' rampa siroka najmenej 1300 mm.
Z uvedeneho dovodu o d p o r u c a m najom pozadovanych casti pozemku ziadatel'ovi za
predpokladu dodrzania stavebnotechnickeho riesenia v sulade s citovanou vyhlaskou.

S pozdravom

i

t
V

Vazeny pan
JUDr. Ivo Nesrovnal
Primator hlavneho mesta SR
Bratislavy
Primacialne nam. c. 1
814 99 Bratislava

Tel.: 02/63 823 065
starosta@petrzalka.sk

www.petrzalka.sk

ZMLUVA O NÁJME POZEMKU
č. 08 - 83 – 0... - 15 - 00
Zmluvné strany:
1.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo : Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
Zastupuje : JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Bankové spojenie : Československá obchodná banka a.s.
Číslo účtu (IBAN) : SK5875000000000025828453
BIC (SWIFT) :
CEKOSKBX
IČO :
00603481
2020372596
DIČ :
(ďalej len „prenajímateľ“)

a
2.

Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu ............. so súpis. č. .....,
Bratislava , k. ú. Petržalka
zastúpení : Bytové družstvo Petržalka
so sídlom Budatínska 1, 851 05 Bratislava, ktoré je zastúpené
Ing. Vladimír Kesegh, predseda predstavenstva
Ing. Oľga Dzurková, podpredseda predstavenstva
podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Dr, Vložka číslo: 28/B
Peňažný ústav :
Číslo účtu :
IČO :
00 169 765
DIČ :
2020794248
SK2020794248
IČ DPH :
(ďalej len „nájomca“)

uzatvárajú podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka túto Zmluvu o nájme pozemku (ďalej len
„zmluva“):
Článok I
Predmet a účel nájmu
1. Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľnosti - pozemku v Bratislave, katastrálne územie
Petržalka, zapísaný v údajoch Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, na liste
vlastníctva č. ..... ako parc. č. ........ – ostatné plochy vo výmere .... m2.
2. Prenajímateľ prenecháva a nájomca prijíma do nájmu za podmienok uvedených v tejto zmluve
časť pozemku uvedeného v odseku 1 tohto článku o výmere ...m2, nachádzajúceho sa na
................, tak ako je to zakreslené v kópii z katastrálnej mapy, mapový list č. ......... (ďalej len
„predmet nájmu“ alebo „pozemok“). Snímka z katastrálnej mapy z vyznačením predmetu
nájmu je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako jej príloha č. 1.

3. Účelom nájmu je vybudovanie a užívanie prístupovej (nájazdovej) rampy k bytovému domu na
..................... parc. č. ...., súpis. č. .......
Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu využívať výlučne na dohodnutý účel. Pre prípad
nesplnenia tejto povinnosti dojednali zmluvné strany v súlade s ust. § 544 a nasl. OZ zmluvnú
pokutu, ktorú je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu vo výške 17,00 Eur za každý,
aj začatý deň trvania porušenia tohto záväzku. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa
predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry.
4. Nájomca prehlasuje, že je oboznámený so stavom predmetu nájmu, že tento je v stave
spôsobilom na dohodnuté užívanie a v takom stave ho do nájmu preberá.
Článok II
Vznik, doba a ukončenie nájmu
1. Nájom sa dojednáva na dobu neurčitú a začne plynúť dňom nadobudnutia účinnosti tejto
zmluvy podľa článku VI ods. 8 tejto zmluvy.
2. Nájomný vzťah môže byť ukončený :
a) písomnou dohodou zmluvných strán
b) výpoveďou prenajímateľa, a to i bez udania dôvodu, alebo
c) výpoveďou nájomcu s tým, že nájomca je oprávnený túto zmluvu vypovedať len v prípade,
ak :
c1) bude právoplatne rozhodnuté o odstránení stavby rampy z predmetu nájmu, alebo
c2) sa predmet nájmu bez zavinenia nájomcu stane nespôsobilým na dohodnuté užívanie,
alebo
d) odstúpením od tejto zmluvy prenajímateľom v prípade nezaplatenia dojednaného
nájomného v lehote splatnosti uvedenej v čl. III ods. 1 a 2 tejto zmluvy
e) odstúpením od zmluvy v súlade s touto zmluvou a/alebo s príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka. Dôvod odstúpenia od zmluvy musí byť výslovne uvedený v tejto
zmluve alebo špecifikovaný konkrétnym ustanovením Občianskeho zákonníka.
3. V prípadoch odstúpenia od zmluvy je odstúpenie účinné dňom, keď písomnosť s prejavom
vôle jednej zmluvnej strany o odstúpení bude doručená druhej zmluvnej strane. Dňom
doručenia písomnosti podľa predchádzajúcej vety sa táto zmluva zrušuje (ex nunc).
4. Pre prípad výpovede dojednali zmluvné strany trojmesačnú výpovednú lehotu. Výpovedná
lehota sa bude počítať od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej
zmluvnej strane.
Článok III
Úhrada za nájom
1. Nájomné za predmet nájmu je stanovené podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného
mesta SR Bratislavy č. .../2015 zo dňa ........2015 vo výške 6,00 Eur/m2/rok.
2. Ročné nájomné za predmet nájmu vo výmere .. m2 predstavuje sumu ... Eur, slovom .............
eur, ktorú sa nájomca zaväzuje uhrádzať v pravidelných ročných splátkach vždy do 15. dňa
prvého mesiaca príslušného kalendárneho roka na účet prenajímateľa č. SK
5875000000000025828453, BIC (SWIFT): CEKOSKBX, variabilný symbol VS 8830...15
v ČSOB a.s.
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3. Ak nájom začne alebo skončí v priebehu kalendárneho roka, uhradí nájomca aj za začatý rok
nájomné v plnej výške. Nájomné za rok 2015 je splatné do 15 dní od nadobudnutia účinnosti
tejto zmluvy.
4. Nájomné a ostatné finančné plnenia sa považujú za uhradené dňom pripísania na účet
prenajímateľa.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nájomca nezaplatí nájomné, pomernú časť nájomného v
dohodnutých termínoch riadne a včas, je povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo
výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň trvania nesplnenia tejto povinnosti.
Povinnosť nájomcu platiť úroky z omeškania podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka nie
je týmto dotknutá.
6. Prenajímateľ je oprávnený meniť každoročne k 01.04. (od 2. štvrťroku príslušného
kalendárneho roku) výšku nájomného dohodnutého v zmluve o výšku miery inflácie
stanovenej Štatistickým úradom SR za bezprostredne predchádzajúci kalendárny rok
a zverejnenú Štatistickým úradom v januári nasledujúceho roka.
Zvýšenie nájomného prenajímateľ oznámi nájomcovi písomne, zaslaním doporučenej zásielky
na adresu : Bytové družstvo Petržalka, Budatínska 1, 851 05 Bratislava.
Oznámenie o zvýšení nájomného bude nájomcovi doručené po splatnosti ročného nájomného,
preto nájomca zaplatí rozdiel medzi pôvodným nájomným a nájomným zvýšeným o mieru
inflácie v lehote 15 dní od doručenia oznámenia.
Článok IV
Práva a povinnosti nájomcu, sankcie
1. Nájomca je povinný užívať predmet nájmu v súlade s právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú
na predmet nájmu a v rozsahu a na účel dohodnutý v tejto zmluve.
2. Nájomca sa zaväzuje riadne sa starať o predmet nájmu, najmä zabezpečovať na vlastné
náklady všetky úpravy a údržbu ako aj znášať zo svojho náklady spojené s neprimeraným
užívaním predmetu nájmu.
3. Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu alebo inej dispozície tretej osobe
bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. Za porušenie tejto povinnosti je
prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 17,00 Eur za každý,
aj začatý deň trvania porušenia tejto povinnosti. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa
predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť.
4. Nájomca na predmete nájmu preberá všetky povinnosti prenajímateľa ako vlastníka,
vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta SR Bratislavy a mestskej časti
Bratislava – Petržalka v platnom znení, týkajúce sa najmä dodržiavania čistoty a poriadku,
udržiavania mestskej zelene a zimnej údržby, nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi a pod. a z platných právnych predpisov týkajúcich sa najmä
protipožiarnej ochrany, hygienických predpisov, ochrany majetku a pod.
5. Zodpovednosť za škody na predmete nájmu sa riadi ustanoveniami VI. časti, prvej a druhej
hlavy Občianskeho zákonníka.
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6. V prípade skončenia nájmu je nájomca povinný odovzdať predmet nájmu v stave,
zodpovedajúcom dohodnutému užívaniu, pokiaľ sa s prenajímateľom nedohodne inak.
V prípade, že nepríde k dohode a ani splneniu povinnosti zo strany nájomcu, je prenajímateľ
oprávnený uviesť predmet nájmu do stavu, zodpovedajúcemu dohodnutému užívaniu na
náklady a riziko nájomcu. Za nesplnenie povinnosti, uvedenej v prvej vete tohto odseku, má
prenajímateľ právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 17,00 Eur za každý, aj
začatý deň nasledujúci po dni, v ktorom sa má predmet nájmu uviesť do stavu
zodpovedajúcemu dohodnutému užívaniu. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa
predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry.
Uhradením zmluvnej pokuty sa nájomca nezbavuje povinnosti uhradiť prenajímateľovi škodu
spôsobenú nemožnosťou užívať predmet nájmu a povinnosti zaplatiť prenajímateľovi náhradu
za užívanie predmetu nájmu vo výške nájomného. Zmluvná pokuta sa v týchto prípadoch do
náhrady škody nezapočítava.
7. Nájomca je povinný uskutočňovať zásobovanie v súlade s povolením príslušných orgánov.
Povolenie je nájomca povinný na požiadanie predložiť prenajímateľovi.
8. Nájomca sa zaväzuje udržiavať denne na predmete nájmu a bezprostredne v okolí čistotu.
V prípade porušenia tejto povinnosti je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu
zmluvnú pokutu v sume 300,00 Eur. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa
predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť.
9. Nájomca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi každú zmenu svojej
právnej subjektivity ako aj iné skutočnosti (zmenu mena, sídla, adresy, prevodu vlastníckeho
práva k stavbe a pod.), ktoré by mohli ovplyvniť nájom. Za nesplnenie tejto povinnosti je
prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu v sume 70,00 Eur. Nájomca
sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť.
10. V súlade s ust. § 545 Občianskeho zákonníka bolo zmluvnými stranami dohodnuté, že
prenajímateľ je oprávnený požadovať od nájomcu náhradu škody spojenú s porušením
povinností nájomcu, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta podľa tejto zmluvy vo výške
presahujúcej výšku dohodnutej zmluvnej pokuty.
11. Zmluvné strany sa dohodli, že pre potreby doručovania akejkoľvek písomnosti bude miestom
doručenia nájomcu adresa uvedená v záhlaví zmluvy.
12. Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že všetky písomnosti (vrátane výpovede alebo
odstúpenia od zmluvy) mu bude prenajímateľ zasielať na adresu : Bytové družstvo Petržalka
(ďalej len „BDP“), uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Ak nebude možné nájomcovi písomnosť
doručiť na túto adresu a iná adresa nebude prenajímateľovi známa, považuje sa písomnosť
nájomcovi za doručenú dňom jej vrátenia prenajímateľovi, a to aj v prípade, že sa nájomca
o tom nedozvie.
Článok V
Vyhlásenia a záruky
1. BDP podpísaním tejto zmluvy vyhlasuje a zaručuje prenajímateľovi, ktorý uzatvára túto
zmluvu spoliehajúc sa na tieto vyhlásenia a záruky, že :
1.1 je právny subjekt platne existujúci podľa zákonov Slovenskej republiky,
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1.2 získa všetky stanoviská, súhlasy a schválenia potrebné pre naplnenie účelu tejto zmluvy,
1.3 je subjektom oprávneným k uzatvoreniu tejto zmluvy,
1.4 je subjektom oprávneným k zastupovaniu vlastníkov bytov a nebytových priestorov
bytových domov ..................., Bratislava, súpis. č. ..........., v k.ú. Petržalka,
v rozsahu ustanovení tejto zmluvy,
1.5 je subjektom oprávneným k preberaniu všetkých písomností súvisiacich s plnením
tejto zmluvy,
1.6 že podpísané osoby sú osoby oprávnené podpisovať v mene BDP.
2. V prípade, že sa akékoľvek vyhlásenie alebo záruka podľa odseku 1 tohto článku ukáže ako
nepravdivé alebo zavádzajúce, prenajímateľ bude oprávnený od tejto zmluvy jednostranne
odstúpiť a súčasne bude oprávnený požadovať od BDP náhradu škody, ktorá mu nepravdivým
vyhlásením alebo zárukou vznikla.
Článok VI
Záverečné ustanovenia
1. K zmene dohodnutých podmienok nájmu môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody
zmluvných strán formou písomného dodatku alebo ak to vyplýva zo zmien a doplnkov
platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Pre právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia Občianskeho
zákonníka a ostatných platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
3. Nájom pozemku schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy uznesením
č. .......... zo dňa ............ v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Uznesenie mestského zastupiteľstva podľa
predchádzajúcej vety je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako príloha č. 2.
4. Pokiaľ sú v tejto zmluve, jej dodatkoch a/alebo prílohách a/alebo osobitných dohodách k tejto
zmluve, ich dodatkoch alebo prílohách, odkazy na Príslušné právne predpisy alebo ich
ustanovenia, ktoré boli medzičasom zmenené, opätovne prijaté alebo priamo či nepriamo
nahradené inými Príslušnými právnymi predpismi alebo ich ustanoveniami, považujú sa tieto
odkazy za odkazy na Príslušné právne predpisy alebo ich ustanovenia, ktoré boli zmenené
opätovne prijaté alebo priamo či nepriamo nahrádzajú pôvodné Príslušné právne predpisy
alebo ich ustanovenia, v ich platnom znení. V prípade, ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy
ukáže (alebo sa neskôr stane) neplatným alebo neúčinným alebo neaplikovateľným, nedotýka
sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa
zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné alebo neaplikovateľné ustanovenie
novým ustanovením, ktoré zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo
neúčinného alebo neaplikovateľného ustanovenia a to v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa
doručenia výzvy jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane.
5. Zmluva sa vyhotovuje v 7-ich vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých po jej
podpísaní zmluvnými stranami prenajímateľ dostane 5 a nájomca 2 vyhotovenia.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akýchkoľvek sporov z tejto zmluvy alebo na základe
tejto zmluvy bude ich riešenie v právomoci príslušných slovenských súdov za použitia
slovenského práva.
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7. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za nápadne
nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne
námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa podľa ust. § 47a
ods. 1 zák. č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník v spojení s ust. § 5a zák.
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
9. Zánikom účinnosti tejto zmluvy nie je dotknutá účinnosť tých ustanovení zmluvy, ktorých
účinnosť podľa tejto zmluvy a/alebo vzhľadom na ich úpravu a/alebo povahu má trvať aj po
skončení účinnosti tejto zmluvy.

V Bratislave dňa ...........................

V Bratislave dňa .........................

Prenajímateľ :
Hlavné mesto SR Bratislava

Nájomca :
Vlastníci bytov a nebytových
priestorov bytového domu .............
v zastúpení :
Bytové družstvo Petržalka

.......................................................
JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor

......................................................
Ing. Vladimír Kesegh,
predseda predstavenstva

.......................................................
Ing. Oľga Dzurková,
podpredseda predstavenstva
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