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Návrh uznesenia: 
 
 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka     k o n š t a t u j e, 
 
že prevod vlastníctva nebytového priestoru na Vyšehradskej 29 v Bratislave o výmere 
podlahovej plochy 86,91 m2 v prospech doterajšieho nájomcu – spoločnosť Villa Real s.r.o., 
Beňadická 15, Bratislava je potrebné posudzovať ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa 
§ 9a ods. 8 písmeno e) zákona  č. 138 / 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Podľa § 6 písm. a) Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy  č. 6/1995 
o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v znení neskorších úprav  má nájomca 
nebytového priestoru právo na prednostný prevod do vlastníctva, a preto je potrebné tento 
prevod posudzovať ako prípad hodný osobitného zreteľa  
 
a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu   s c h v á l i ť 
                                                       
prevod vlastníctva nebytového priestoru na Vyšehradskej 29 v Bratislave o výmere 
podlahovej plochy 86,91 m2 , spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach domu, 
spoločných zariadeniach domu vo veľkosti podielu 8691/605574, nachádzajúcich sa 
v bytovom dome na Vyšehradskej 25-33, vo vchode Vyšehradská 29, súp. č. 3014, k. ú. 
Petržalka za cenu minimálne 22.564,00 € určenú v znaleckom posudku a prislúchajúcom 
spoluvlastníckom podiele na pozemku parc. č. 2411 o výmere 276 m2 , parc. č. 2412 o výmere 
272 m2, parc. č. 2413 o výmere 402 m2, parc. č. 2414 o výmere 422  m2 a parc. č. 2415 
o výmere  432 m2, vo veľkosti podielu 8691/605574, za cenu minimálne 2.681,00 € určenú 
v znaleckom posudku č. 74/2010 doterajšiemu nájomcovi – spoločnosť Villa Real s.r.o., 
Beňadická 15, Bratislava  ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa  § 9a ods. 8 písmeno e) 
zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 
182/1993 Z. z. o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/1995 
o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v znení neskorších úprav.   Všeobecná 
hodnota majetku stanovená  v aktuálnom znaleckom posudku č. 74/2010 je spolu 
25.246,00 €, zvýšenú o 19 % daň z príjmu, t. j. 30.042,74 € (345,68  €/m2) , z ktorej 50% 
prináleží mestskej časti Bratislava-Petržalka. Spoločnosť navrhuje nebytový priestor 
odkúpiť za cenu 36.000,00  €. 
 
s podmienkami: 
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 60 dní od schválenia v Miestnom 

zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V prípade, že kúpna zmluva nebude 
kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stráca platnosť. 

2. Kupujúci uhradí kúpnu cenu naraz do 30  dní po podpísaní kúpnej zmluvy obidvomi 
zmluvnými stranami. 
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Dôvodová správa 
 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy zverilo do správy mestskej časti 
Bratislava-Petržalka nebytové priestory na jej území, ktoré mestská časť prenajíma za odplatu 
konečným užívateľom podľa schváleného podnikateľského zámeru. 

Nájomca ďalej uvedeného nebytového priestoru požiadal o odkúpenie nebytového 
priestoru v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a v  súlade so 
Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/1995 
o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov zo dňa 19. 10. 1995 v znení ďalších 
úprav. Vzhľadom na súbor legislatívnych úprav, ktoré je nevyhnutné v danom prípade 
rešpektovať je predaj potrebné posudzovať ako prípad osobitného zreteľa. 
 
Základné údaje o obchodno – prevádzkovom  priestore: 
 
Nebytový priestor:                           Vyšehradská 29, Bratislava, prenajatá plocha 86,91 m2 
                                                         nájomca – Villa Real s.r.o., Beňadická 15, Bratislava  
Účel nájmu:                                      kancelárie a prezentácia nábytku 
Doba nájmu:                                     od 15. 06. 2010 do 14. 06. 2015 
Ročné nájomné:                               5.960,91 € 
Minimálna cena pre odpredaj 
podľa znaleckého posudku zvýšená   
o 19 % daň z príjmu                           30. 042,74 €  (vrátane ceny pozemku) 
Príjem mestskej časti Bratislava-Petržalka z predaja nebytového priestoru (50 %): 
                                                           15. 021,37 € 
Odvod hl. mestu SR Bratislavy z predaja nebytového priestoru (50%): 
                                                           15. 021,37 € 
Nájomné a služby spojené  s užívaním nebytového priestoru sú k 31. 05. 2011 uhradené. 
 
Nebytový priestor na Vyšehradskej 29 v Bratislave užíva spoločnosť Villa Real s.r.o., 
Beňadická 15, Bratislava  na základe nájomnej zmluvy č. 292/2010 uzatvorenej s mestskou 
časťou Bratislava-Petržalka na obdobie od 15. 06. 2010 do 14. 06. 2015 ako kancelárie 
a prezentáciu nábytku. Spoločnosť sa zaoberá výrobou, montážou a predajom vstavaného 
nábytku nielen pre firmy, ale aj pre domácnosti, sú dodávateľmi kancelárskeho nábytku zn. 
HOBIS, vlastnia patent na systém uzamykania rolldoru. 

Prevod vlastníctva nebytového priestoru na Vyšehradskej 29 v Bratislave o výmere 
podlahovej plochy 86,91 m2 doterajšiemu nájomcovi – spoločnosť Villa Real s.r.o., 
Beňadická 15, Bratislava  je potrebné posudzovať ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa 
§ 9a ods. 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. o prevode vlastníctva bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
SR Bratislavy č. 6/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v znení 
neskorších úprav. Podľa § 6 písm. a) uvedeného všeobecne záväzného nariadenia má nájomca 
nebytového priestoru právo na prednostný prevod do vlastníctva, a preto je potrebné tento 
prevod posudzovať ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písmeno e) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Na stanovenie všeobecnej hodnoty nebytového priestoru v obytnom dome č. s. 3014 parc. KN 
č. 2413 na Vyšehradskej 29 v Bratislave a spoluvlastníckeho podielu priestoru na spoločných 
častiach a zariadeniach domu a na pozemku parc. KN č. 2411 až 2415 v k. ú. Petržalka, obec 
Bratislava-mestská časť Petržalka, okres Bratislava V  bol vypracovaný znalecký posudok č. 
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74/2010 Ing. Mgr. Janou Pecníkovou, znalkyňou z odboru stavebníctvo, odvetvia Pozemné 
stavby. Podľa uvedeného znaleckého posudku bola určená všeobecná hodnota nehnuteľnosti 
vo výške 25.246,00 €.  Spoločnosť vo svojej žiadosti zo dňa 06. 04. 2011 navrhuje nebytový 
priestor odkúpiť za cenu 36.000,00  €. 

Podľa § 10 ods. 1 Všeobecne  záväzného  nariadenia  hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 8/2010 zo dňa 20. 10. 2010, ktorým sa mení Všeobecne záväzné 
nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/1995 o prevode vlastníctva 
bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov je minimálna cena nebytového 
priestoru určená najmenej vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného 
predpisu. Cena nebytového priestoru sa dojednáva dohodou predávajúceho a kupujúceho. 

Podľa § 10 ods. 4 a 5 uvedeného nariadenia miestne zastupiteľstvo mestskej časti alebo 
mestské zastupiteľstvo podľa § 12 tohto nariadenia v uznesení o schválení prevodu 
vlastníctva nebytového priestoru určí okrem všeobecných náležitostí spôsob splácania ceny 
nebytového priestoru a spoluvlastníckeho podielu na zastavanom a priľahlom pozemku 
a spôsob zabezpečenia pohľadávky do splatenia ceny. Ak prevod vlastníctva nebytového 
priestoru schvaľuje miestne zastupiteľstvo mestskej časti podľa § 12 písm. a) tohto 
nariadenia, je pri svojom rozhodovaní viazané predchádzajúcim súhlasom primátora 
s prevodom vlastníctva nebytového priestoru. Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka 
požiadal  primátora hl. mesta SR Bratislavy o predchádzajúci súhlas s prevodom vlastníctva 
nebytových priestorov, stanovisko primátora je prílohou materiálu.  
 
Podmienky splácania ceny nebytového priestoru a spoluvlastníckeho podielu na 
zastavanom a priľahlom pozemku a spôsob zabezpečenia pohľadávky do splatenia ceny: 
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 60 dní od schválenia v Miestnom 

zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V prípade, že kúpna zmluva nebude 
kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stráca platnosť. 

2. Kupujúci uhradí kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvomi 
zmluvnými stranami. 

 
 Materiál bol prerokovaný v operatívnej porade starostu dňa 02. 05. 2011. Uvedený   

materiál bol prerokovaný vo finančnej   komisii dňa 13. 06. 2011 a v komisii správy majetku 
a miestnych podnikov  dňa  19. 05. 2011 a  08. 06. 2011 (stanoviská komisií v prílohe). 
Villa Real s.r.o. 
ÚDAJE O NEBYTOVOM PRIESTORE – Vyšehradská 29 

Miestnosti 

P. 
Č.  

Pôvodné 
určenie 

Spôsob využitia 
Plocha     

m2 
1 Miestnosť č. 1 Kancelária a prezentácia nábytku 11,96 
2 Miestnosť č. 2 Kancelária a prezentácia nábytku 11,96 
3 Miestnosť č. 3 Kancelária a prezentácia nábytku 19,14 
4 Miestnosť č. 4 Kancelária a prezentácia nábytku 12,37 
5 Miestnosť č. 5 Kancelária a prezentácia nábytku 18,18 
6 Umyvárka Umyvárka 3,64 
7 WC ženy WC ženy 1,16 
8 WC muži WC muži 1,17 
9 Zádverie Zádverie 4,52 
10 Vstup Vstup 2,81 
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Villa Real s.r.o., IČO: 44 237 952, DIČ: 2022645119, DIČ DPH: SK2022645119, 

sídlo: Beňadická 15, 851 06 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, oddiel: s. r. o, vložka číslo: 53411/B, zastúpený: 

Marcel Strapec- konateľ, mobil: 0910 338 546,  František Greiner- konateľ 

                                                                                 

                                                                              Miestny úrad  
                                                                              Mestskej časti Bratislava- Petržalka                                                          
                                                                              Referát podnikateľských činnosti 
                                                                              Kutlíkova 17 
                                                                              852 12  Bratislava 

 

K žiadosti o odkúpenie nebytového priestoru na Vyšehradskej  ul. č. 29: 

Dovoľujeme si Vám zaslať cenník prác  a materiálov, ktoré slúžia pre spresnenie výdavkov ,ktoré by 

sme radi investovali do okolia nebytového priestoru. Tento cenník prác dopĺňame k žiadosti 

o odkúpenie nebytového priestoru , ktorú sme podali dňa 06.04.2011. V tejto žiadosti uvádzame  aj 

náš zámer a to je tento priestor zveľadiť, ako aj skrášliť jeho okolie. (to zn. položenie nového 

trávneho koberca pred týmto priestorom s výsadbou okrasných drevín, nová maľba fasádneho 

náteru, oprava  rozpadávajúcich sa schodov do priestoru).  

Cenník prác:  

Položenie trávnatého koberca:  základná cena za 1m2 je 2,70 € + DPH. 

Pri realizácií položenia trávnatého koberca  bez návažky zeminy nám spoločnosť  AGELLUS s.r.o., 

ktorá sa špecializuje na pestovanie trávnatých kobercov formou predpestovaných trávnikových 

plátov poskytla cenu pri realizácií na kľuč ( kompletné odstránenie starého trávnika formou 

chemického odstránenia- 12 dňový proces, skyprenie pôdy a zároveň príprava pôdy na položenie a 

položenie nového koberca v hrúbke 2,5-3 cm v sume 10 € / m2 bez DPH v rámci dopravy do 30km 

(Bratislava).Výmera v m2: 101 

Spolu bez DPH: 1010 €, s DPH : 1212 € 

Maľba fasády domu:  v okolí nebytového priestoru + maľba mreži. Peter Holoczi- živnostník. 

Cena práce vrátane farieb:  130 € 

Výsadba okrasných drevín: Tuje  smaragd 2x po 6 kusov po oboch stranách chodníka. Cena 5,50 € za 

kus. Spolu: 66,00 € 

Oprava schodov do nebytového priestoru: zaliatie a vyrovnanie betónom+ položenie mrazuvzdornej 

dlažby bez materiálu. Peter Holoczi- živnostník , cena práce – položenie dlažby 180x280 spolu 5,04 

m2  jednotková  cena 15 € /m2. Spolu: 75,60 € 

SPOLU : 1483,60 eur s DPH 

 

Náš zámer je seriózny a veríme, že ho zohľadnite  a našu žiadosť kladne vybavíte. 

V Bratislave dňa 27.04.2011                                                                         S úctou Villa Real s. r. o 

                                                                                                                               v.z. Marcel Strapec 
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Zápisnica zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov konaného dňa  
19. 05. 2011 

 
Prítomní        :       Ing. Ľuboš Flandera – predseda, Ing. Mgr. Michal Radosa – 
podpredseda,     Ing. Milan Borguľa, člen poslanec,   Anna Maláková, člen neposlanec,          
Ján Michalec, člen neposlanec                                                                   
Neprítomný   :       Ľubomír Bagin, člen neposlanec 
   
K bodu 1 
Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na Vyšehradskej 29 v Bratislave   
v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka  spoločnosti Villa Real s.r.o., Beňadická 15, 
Bratislava 
 
Uznesenie: 
Komisia po prerokovaní súhlasí s návrhom na prevod vlastníctva nebytového priestoru, 
pričom navrhuje zvýšiť cenu za odpredaj na 36 000,- €. 
 
Hlasovanie:  
za              :           Flandera, Radosa, Borguľa, Maláková, Michalec, proti          :           0 
zdržal sa   :           Hrčka 
 
Bratislava  19.05.2011 

 
Za správnosť výpisu:                                                                            Ing. Ľuboš Flandera, v. r.                                             
Ing. Ján Kubička                                                                                            predseda 
 
 
 
Zápisnica  z rokovania komisie správy majetku a miestnych podnikov zo  dňa 8.6.2011 
Výpis z uznesení 
 
K bodu 1 
Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na Vyšehradskej 29 v Bratislave   v správe 
mestskej časti Bratislava-Petržalka  spoločnosti Villa Real s.r.o., Beňadická 15, Bratislava 
 
Uznesenie: 
Komisia po prerokovaní súhlasí s návrhom na prevod vlastníctva nebytového priestoru 
v prospech spoločnosti Villa Real s.r.o. a  navrhuje zvýšiť cenu za odpredaj na 36 000,- €. 
 
Hlasovanie:  
za              :           Radosa, Borguľa, , Maláková,  
proti          :           Hrčka 
zdržal sa   :           0 
 
Bratislava  08. 06. 2011 

 
Za správnosť výpisu:                                                                        Ing. Ľubomír Flandera, v. r.                                             
Ing. Ján Kubička                                                                                            predseda 
 
 


