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Návrh uznesenia 

 

Miestna rada mestskej časti   Bratislava-Petržalka 

 

o d p o r ú č a 

 

Miestnemu  zastupiteľstvu  mestskej  časti  Bratislava-Petržalka 

 

s ch v á l i ť 

 

predaj   pozemkov,   parc. č. 5418/5 o výmere  3496 m
2
, ostatné plochy,  

                                 parc. č. 5418/6 o výmere  1334 m
2
, zastavané plochy, 

 parc. č. 5420    o výmere    165 m
2
, zastavané plochy 

 

v zmysle § 9a, ods.8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, pre spoločnosť InaMED s.r.o., so sídlom Ďumbierska 4, 831 01 Bratislava, IČO: 

44 484 275 za cenu najmenej vo výške 95,16 €/m
2
 všeobecnej hodnoty majetku stanovenej v 

znaleckom posudku č. 70/2013 zo dňa 17.7.2013 vypracovaného znalcom Ing. Jozefom 

Blanárom, čo predstavuje celkovú sumu vo výške  

 

475.324,20 Eur 

 

 

 

Zmluva o predaji pozemkov bude s kupujúcim podpísaná do 90 dní po schválení uznesenia 

v miestnom zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí  platnosť. 
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Dôvodová správa 

 

K bodu: Návrh na predaj nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Petržalka, parc.č. 5418/5 o výmere 

3496 m
2
, ostatné plochy, parc.č. 5418/6 o výmere 1334 m

2
, zastavané plochy a nádvoria, 

parc.č. 5420 o výmere 165 m
2
, zastavané plochy a nádvoria,   

 

Žiadateľ : Spoločnosť InaMED, s.r.o., so sídlom Ďumbierska 4, 831 01 Bratislava, IČO: 

44 484 275 

 

Predmet: predaj   pozemkov,   parc. č. 5418/5 o výmere  3496 m
2
, ostatné plochy,  

                                   parc. č. 5418/6 o výmere  1334 m
2
, zastavané plochy, 

   parc. č. 5420    o výmere    165 m
2
, zastavané plochy  

o celkovej výmere 4995 m
2  

 

Navrhovaná cena kúpy: 

Cena za odpredaj predmetných pozemkov je navrhovaná najmenej vo výške 95,16 €/m
2
. 

Navrhovaná cena vychádza zo všeobecnej hodnoty majetku stanovenej v znaleckom posudku 

č. 70/2013 zo dňa 17.7.2013 vypracovaného znalcom Ing. Jozefom Blanárom, čo predstavuje 

celkovú sumu vo výške 475.324,20 EUR.  

 

Pozemky  v k.ú. Petržalka, parc.č. 5418/5, 5418/6, 5420 sú vo vlastníctve hlavného mesta SR 

Bratislavy, zapísané na LV č. 2159, zverené do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka 

protokolom č. 71/1991 zo dňa 04. 09. 1991. 

Predmetné pozemky    vznikli  zameraním skutočného stavu celého  areálu na Šustekovej ul. 

v Petržalke a odčlenením  stavby  postavenej na parc.č. 5418/6 o výmere 1334 m
2
, zastavané  

plochy,  so súpisným číslom 3304, ktorá je  vo vlastníctve žiadateľa, zapísaná na LV č. 2186. 

Spoločnosť InaMED, s.r.o. požiadala o predaj pozemkov  celého areálu „Parking garáže“ za 

účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku, parc.č. 5418/6 pod stavbou vo vlastníctve 

žiadateľa   na Šustekovej ulici v Petržalke vrátane priľahlej plochy  na pozemku, parc.č. 

5418/5 a 5420, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s uvedenou 

stavbou. 

Žiadateľ na predmetných pozemkoch  prevádzkuje autoservis a poskytuje parkovacie služby 

obyvateľom Bratislavy. Využiteľnosť pozemkov je obmedzená. Na pozemkoch, tvoriacich 

areál, nie je možné umiestniť ďalšiu stavbu, nakoľko sú pozemky zaťažené inžinierskymi 

sieťami.  

Primátor hlavného mesta Bratislavy udelil predchádzajúci súhlas č. 14 01 0064 13 zo dňa 

13.01.2014 na predaj uvedených pozemkov, za cenu najmenej vo výške všeobecnej hodnoty 

majetku stanovenej v znaleckom posudku č. 70/2013 zo dňa 17.07.2013, vypracovanom 

v súlade s požiadavkami zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, nie však nižšiu ako 95,16 €/m
2
.  

Prevod sa realizuje v zmysle § 9a ods.8 písm.b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov, ktorým sa prevádza pozemok zastavaný stavbou vo 

vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením 

a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. 

Na základe znaleckého posudku č. 70/2013 zo dňa 17.7.2013 vypracovaného znalcom Ing. 

Jozefom Blanárom bola navrhnutá minimálna cena na odpredaj predmetných pozemkov vo 

výške 95,16 €/m
2
. 

 

Materiál bude prerokovaný v operatívnej porade starostu dňa 31. 3. 2014 a  v odborných 

komisiách. Stanoviská komisií sú  súčasťou materiálu. 



4 

 

 



5 

 

 
 

 

 

 



6 

 

 
 

 

  



7 

 

 

 

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY  

OBCHODNÝ REGISTER 

NA INTERNETE 
 

Slovensky  | English  

 

 

 

 

 
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I 

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony ! 

 

Oddiel:  Sro  Vložka číslo:  55253/B  

 

Obchodné meno:  InaMED, s. r. o.    (od: 04.11.2008) 
 

Sídlo:  Ďumbierska 4  

Bratislava 831 01  

  (od: 04.11.2008) 

 

IČO:  44 484 275    (od: 04.11.2008) 
 

Deň zápisu:  04.11.2008    (od: 04.11.2008) 
 

Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným    (od: 04.11.2008) 
 

Predmet činnosti:  kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému 

spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/  

  (od: 04.11.2008) 

výskum a vývoj v oblasti prírodných a 

technických vied  

  (od: 04.11.2008) 

informatívne testovanie, meranie, analýzy a 

kontroly  

  (od: 04.11.2008) 

sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu    (od: 04.11.2008) 

sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb    (od: 04.11.2008) 

uskutočňovanie školiacich aktivít v oblasti 

podpory predaja, výroby a obchodu  

  (od: 04.11.2008) 

prenájom hnuteľných vecí    (od: 04.11.2008) 

administratívne služby    (od: 04.11.2008) 

činnosť podnikateľských, organizačných a 

ekonomických poradcov  

  (od: 04.11.2008) 

organizovanie kurzov, školení a seminárov    (od: 04.11.2008) 

organizovanie športových, kultúrnych a iných 

spoločenských podujatí  

  (od: 04.11.2008) 

reklamné a marketingové služby    (od: 04.11.2008) 
 

Spoločníci:  Mgr. Petr Havliš  

Záhradní 6  

  (od: 22.12.2011) 

http://www.justice.gov.sk/
http://www.justice.gov.sk/
http://www.orsr.sk/default.asp
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=140548&SID=2&P=0&lan=en
http://www.microsoft.sk/
http://www.ditec.sk/
http://www.hp.sk/
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Havliš&MENO=Petr&SID=0&T=f0&R=0
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Ostopovice 664 49  

Česká republika  

Richard Kolozsi  

Ďumbierska 4  

Bratislava 811 03  

  (od: 03.02.2012) 

 

Výška vkladu 

každého 

spoločníka:  

Mgr. Petr Havliš  

Vklad: 1 700 EUR Splatené: 1 700 EUR  

  (od: 22.12.2011) 

Richard Kolozsi  

Vklad: 3 300 EUR Splatené: 3 300 EUR  

  (od: 03.02.2012) 

 

Štatutárny orgán:  konatelia    (od: 04.11.2008) 

MUDr. Ingrid Kolozsiová  

Ďumbierska 4  

Bratislava 831 01  

Vznik funkcie: 04.11.2008  

  (od: 04.11.2008) 

Richard Kolozsi  

Ďumbierska 4  

Bratislava 831 01  

Vznik funkcie: 04.11.2008  

  (od: 04.11.2008) 

MUDr. Arnošt Kolozsi  

Ďumbierska 4  

Bratislava 831 01  

Vznik funkcie: 09.08.2011  

  (od: 22.12.2011) 

 

Konanie menom 

spoločnosti:  
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. 

Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej 

forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti 

svoj podpis.  

  (od: 04.11.2008) 

 

Základné imanie:  5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR    (od: 04.11.2008) 
 

Ďalšie právne 

skutočnosti:  
Spoločnosť bola založená zakladateľskou 

zmluvou zo dňa 24.10.2008 v zmysle 

príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník.  

  (od: 04.11.2008) 

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 

08.08.2011  

  (od: 22.12.2011) 

 

Dátum 

aktualizácie 

údajov: 

 18.03.2014 

Dátum výpisu:  19.03.2014 

 

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa  

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla 

sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby 

 

Stránkové hodiny na registrových súdoch 

Formuláre na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Kolozsi&MENO=Richard&SID=0&T=f0&R=0
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Kolozsiová&MENO=Ingrid&SID=0&T=f0&R=0
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Kolozsi&MENO=Richard&SID=0&T=f0&R=0
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Kolozsi&MENO=Arnošt&SID=0&T=f0&R=0
http://www.orsr.sk/about.asp
http://www.orsr.sk/help.asp
http://www.orsr.sk/help.asp#mail
http://www.orsr.sk/search_subjekt.asp
http://www.orsr.sk/search_ico.asp
http://www.orsr.sk/search_sidlo.asp
http://www.orsr.sk/search_spiszn.asp
http://www.orsr.sk/search_osoba.asp
http://www.orsr.sk/StrankoveHodiny.asp
http://www.orsr.sk/ppolitika.asp

