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Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod vlastníctva nebytového priestoru
č. 12-903 v bytovom dome na Osuského 1, 1/A, 851 03 Bratislava, prízemie a suterén
o výmere podlahovej plochy 451,91 m2, súpisné číslo 2476, zapísaný na LV č. 2732
postavený na pozemku registra „C“ KN, parc. č. 1116 a parc. č. 1117, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Petržalka, pre spoločnosť V.O.K. Slovensko s.r.o.,
Starhradská 12, 851 05 Bratislava, IČO: 35 898 127, za cenu 197 000,00 €.
Podmienky predaja:
1. Prevod bude uskutočnený v súlade s ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve 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
ďalších úprav.
2. 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.
3. V kúpnej zmluve bude dohodnutý termín zaplatenia kúpnej ceny najneskôr do 30 dní odo
dňa podpísania zmluvy o prevode vlastníctva nebytového priestoru
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Dôvodová správa
Žiadateľ: V.O.K. Slovensko, s.r.o., IČO 35 898 127, konateľ Peter Kadlec, sídlo
Starhradská 12, 851 05 Bratislava
Predmet predaja:
nebytový priestor č. 12-903, prízemie a suterén, v bytovom dome na Osuského ul.č. 1, 1/A,
851 03 Bratislava, prízemie a suterén o výmere podlahovej plochy 451,91 m2, súpisné číslo
2476, vybudovaný na pozemku registra „C“ KN, parc. č. 1116 a parc. č. 1117, druh pozemku
zastávané plochy a nádvoria v k. ú. Petržalka.
Nebytový priestor je zapísaný na LV č. 2732 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava,
v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka, zverený protokolom č. 78/91 zo dňa 01. 11. 1991
a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach domu a spoločných zariadeniach domu
a spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku vo veľkosti 46812/704016 .
Kúpna cena: Minimálna kúpna cena 197 000,00 €, bola stanovená znaleckým posudkom
č. 78/2017, znalcom v odbore Stavebníctvo, odvetvie Pozemné stavby Ing. Mgr. Janou
Pecníkovou. V kúpnej cene nie sú zahrnuté investície vložené do majetku mestskej časti
nájomcom vo výške cca 73 200,00 €. K prevodu nehnuteľnosti bol v zmysle Štatútu hlavného
mesta udelený predchádzajúci súhlas primátora č. MAGS-SSN-44706/17-340448 zo dňa
17. 07. 2017.
Nájomca nebytového priestoru na Osuského ul. č. 1, 851 03 Bratislava spoločnosť V.O.K.
Slovensko, s.r.o., Starhradská 12, 851 05 Bratislava požiadal o odkúpenie nebytového
priestoru, ktorý užíva na základe nájomných zmlúv od roku 2004, aktuálne na základe
nájomnej zmluvy č. 08-50-2014 uzatvorenej s mestskou časťou Bratislava-Petržalka na
obdobie od 01. 07. 2014 do 30. 06. 2024 na prevádzkovanie reštaurácie pod názvom
ENGERAU. Počas uvedeného obdobia nájomca investoval do rekonštrukcie reštaurácie
značné finančné prostriedky. V roku 2004 zabezpečil rekonštrukciu nebytového priestoru za
účelom prestavby bývalých potravín na reštauráciu v hodnote cca 42 000,00 €, posledná
rekonštrukcia predstavovala hodnotu vo výšku 31 200,00 € v roku 2014, čo prispelo k
ďalšiemu vylepšeniu prostredia využívaného obyvateľmi Petržalky. Rekonštrukcia
pozostávala z výmeny okien, vstupných dverí, zveľadenia schodiska, výmeny podlahy a
rekonštrukcie kúrenia v celom nebytovom priestore.
Pre ďalší rozvoj a zveľadenie reštaurácie chce nájomca investovať ďalšie finančné
prostriedky a z toho dôvodu požiadal o odkúpenie nebytového priestoru.
Celková výmera predmetu prevodu je 451,91 m2 a pozostáva z reštaurácie vo výmere
253,96 m2 a suterénu využívaného na sklady a sociálne zariadenia o výmere 197,95 m2 .
Z dôvodu investície a zveľadenia nebytového priestoru prevod vlastníctva nebytového
priestoru č. 12-903 v obytnom dome na Osuského ul. č. 1,1A, 851 03 Bratislava o výmere
podlahovej plochy 451,91 m2, doterajšiemu nájomcovi – spoločnosti V.O.K. Slovensko,
s.r.o., Starhradská 12, 851 05 Bratislava je potrebné posudzovať ako prípad hodný osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.
Nájomné a služby spojené s užívaním nebytového priestoru nájomca uhrádza pravidelne bez
nedoplatkov.
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Rok 2014
13 840,92

Rok 2015
27 681,84

Rok 2016
27 681,84

Rok 2017
27 681,84

od 01. 07. 2014

Podmienky prevodu nehnuteľnosti:
1. Prevod bude uskutočnený v súlade so všetkými ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve 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 ďalších úprav.
2. 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.
3. V kúpnej zmluve bude dohodnutý termín zaplatenia kúpnej ceny najneskôr do 30 dní odo
dňa podpísania zmluvy o prevode vlastníctva nebytového priestoru.
Materiál bol predmetom rokovania operatívnej porady starostu dňa 05. 09. 2017.
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ENGERAU
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Pôvodný stav
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Po rekonštrukciách
vchod
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reštaurácia

časť reštaurácie
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priestory suterénu
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