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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 

 

schváliť 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov prenájom časti pozemku parc.č.957/18 – zastavaná plocha o výmere      

750 m
2  

vytvorený na základe geometrického plánu č.15/2012 z pozemku parc.č.957/2 – 

zastavaná plocha v k.ú Petržalka nachádzajúci sa v areáli Základnej školy Dudova 2, 851 02 

Bratislava pre Adam Bohumil Bemer s.r.o., Gercenova 5, 851 01 Bratislava, IČO:50535099  

na dobu určitú od 1.06.2019 do 30.04.2049 za cenu 1,00 Eur/m
2
/rok, celkovo za 750,00 

Eur/rok 

 

Zmluva o nájme  bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom 

zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto 

uznesenie stratí platnosť.  
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Dôvodová správa 

 

Žiadateľ:  Adam Bohumil Bemer s.r.o, Gercenova 5, 851 01 Bratislava, IČO: 50535099 

 

Predmet nájmu: časť pozemku parc.č.957/18- zastavaná plocha o výmere 750 m
2
 vytvorený 

na základe GP č.15/2012 zo dňa 3.05.2012 z pozemku parc.č.957/2 o celkovej výmere 13 501 

m
2
 nachádzajúci sa v areáli ZŠ Dudova 2, 851 02 Bratislava, zapísaný na LV č. 4550                         

v k.ú. Petržalka v prospech vlastníka Mestskej časti Bratislava-Petržalka , zverený do správy 

základnej školy na základe protokolu č. 11/08/2012 zo dňa 27.11.2012v znení dodatku č.1,2. 

 

Doba nájmu: na dobu určitú od 1.06.2019 do 30.04.2049 (30 rokov)  

 

Výška nájomného:      
 

 1,00 Eur/m
2
/rok, celkovo za 750,00 €/rok 

 

Štatutárny zástupca Základnej školy Dudova 2, požiadal listom zo dňa 22.03.2019 

o schválenie možnosti prenájmu časti areálu školy pre žiadateľa spoločnosť Adam Bohumil 

Bemer s.r.o., ktorý je majiteľom požičovne a servisu zimnej výstroje 

(lyže,bežky,snowboardy,skialp) a ktorý prevádzkuje túto požičovňu a servis BEKR 

v nebytových priestoroch na Bradáčovej ul., v priestoroch výmenníkovej stanice. Jeho služby 

využívajú nielen žiaci školy ale i široká verejnosť a obyvatelia Bratislavy. Žiadateľ má 

záujem o vybudovanie montovanej haly o veľkosti cca 300 m
2
 na pozemku, ktorý je 

v súčasnosti nevyužívaný a dlhodobo zanedbávaný a ktorá by slúžila pre jeho  podnikateľskú 

činnosť v oblasti: servis, požičovňa lyží, korčúľ a inej športovej výstroje a jej zapožičanie. 

Žiadateľ ponúka úpravu nielen časti prenajatého pozemku ale aj jeho okolitú časť, obnovil by 

parkovacie miesta a príjazdovú cestu na pozemok ktorý žiada prenajať. Ďalej ponúka pre 

školu benefity  a to finančnú pomoc pri rekonštrukcii malej telocvične, žiaci školy budú mať 

zvýhodnené ceny pri požičiavaní lyží , údržbu zelene a priľahlého lesíka počas celej doby 

nájmu. Žiadateľ dlhodobo spolupracuje so školou - bezodplatne poskytol prilby na  

cyklistickú súťaž a tiež aj v iných aktivitách ktoré súvisia s podporou športu na škole. 

Vzhľadom k tomu, že týmto prenájmom nedôjde k narušeniu výchovno-vzdelávacieho 

procesu školy ani obchodnej akadémie susediacej so základnou školou, dobrou spoluprácou 

so žiadateľom a tým, že  revitalizáciou prispeje k zlepšeniu prostredia a skultúrneniu tejto 

časti areálu školy, navrhujeme tento prenájom posudzovať ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods.9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov. Ide o pozemok, ktorý je vzhľadom na svoje využitie vhodný na výstavbu športovej 

haly, ktorých je v Petržalke nedostatok. 

Príjem z prenájmu bude príjmom pre zriaďovateľa. 

 

Zmluva o nájme bude podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom 

zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto 

uznesenie stratí platnosť.  

Materiál bol prerokovaný v operatívnej porade starostu dňa 15.04.2019. 
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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:  114579/B  

 

Obchodné meno:  Adam Bohumil Bemer s. r. o.    (od: 08.10.2016) 
 

Sídlo:  Gercenova 5  

Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01  

  (od: 08.10.2016) 

 

IČO:  50 535 099    (od: 08.10.2016) 
 

Deň zápisu:  08.10.2016    (od: 08.10.2016) 
 

Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným    (od: 08.10.2016) 
 

Predmet činnosti:  Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a 

záhradníctve  

  (od: 08.10.2016) 

Výroba potravinárskych výrobkov    (od: 08.10.2016) 

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien    (od: 08.10.2016) 

Dokončovacie stavebné práce pri realizácii 

exteriérov a interiérov  

  (od: 08.10.2016) 

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 

služieb, výroby  

  (od: 08.10.2016) 

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému 

spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)  

  (od: 08.10.2016) 

Poskytovanie prepravných služieb 

nemotorovými vozidlami  

  (od: 08.10.2016) 

Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami 

s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane 

prípojného vozidla  

  (od: 08.10.2016) 

Sťahovacie služby    (od: 08.10.2016) 

Skladovanie a pomocné činnosti v doprave    (od: 08.10.2016) 

Prevádzkovanie úschovní    (od: 08.10.2016) 

Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v 

spojení s predajom na priamu konzumáciu  

  (od: 08.10.2016) 

Prevádzkovanie výdajne stravy    (od: 08.10.2016) 

http://www.justice.gov.sk/
http://www.orsr.sk/default.asp
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=361937&SID=2&P=0&lan=en
http://www.orsr.sk/default.asp
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=361937&SID=2&P=0&lan=en
http://www.microsoft.sk/
http://www.ditec.sk/
http://www.hp.sk/
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Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych 

a iných spoločenských podujatiach  

  (od: 08.10.2016) 

Služby súvisiace s produkciou filmov, 

videozáznamov a zvukových nahrávok  

  (od: 08.10.2016) 

Počítačové služby a služby súvisiace s 

počítačovým spracovaním údajov  

  (od: 08.10.2016) 

Vedenie účtovníctva    (od: 08.10.2016) 

Činnosť podnikateľských, organizačných a 

ekonomických poradcov  

  (od: 08.10.2016) 

Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu 

a verejnej mienky  

  (od: 08.10.2016) 

Služby požičovní    (od: 08.10.2016) 

Prenájom hnuteľných vecí    (od: 08.10.2016) 

Čistiace a upratovacie služby    (od: 08.10.2016) 

Verejné obstarávanie    (od: 08.10.2016) 

Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a 

zábavných zariadení  

  (od: 08.10.2016) 

Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení 

slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu  

  (od: 08.10.2016) 

Organizovanie športových, kultúrnych a iných 

spoločenských podujatí  

  (od: 08.10.2016) 

Oprava osobných potrieb a potrieb pre 

domácnosť  

  (od: 08.10.2016) 

Prevádzkovanie čistiarne a práčovne    (od: 08.10.2016) 
 

Spoločníci:  Adam Bohumil Bemer  

Gercenova 5  

Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01  

  (od: 08.10.2016) 

 

Výška vkladu 

každého 

spoločníka:  

Adam Bohumil Bemer  

Vklad: 5 000 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 5 

000 EUR  

  (od: 08.10.2016) 

 

Štatutárny orgán:  konateľ    (od: 08.10.2016) 

Adam Bohumil Bemer  

Gercenova 5  

Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01  

Vznik funkcie: 08.10.2016  

  (od: 08.10.2016) 

 

Konanie menom 

spoločnosti:  
Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti 

samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť 

tak, že k napísanému alebo vytlačenému 

obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj 

podpis.  

  (od: 08.10.2016) 

 

Základné imanie:  5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR    (od: 08.10.2016) 
 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Bemer&MENO=Adam
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Bemer&MENO=Adam
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Dátum 

aktualizácie 

údajov: 

 22.03.2019 

Dátum výpisu:  26.03.2019 

 

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

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla 

sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby 

 

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy 

Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie 

listinných návrhov na zápis do OR 

 

 

 

 

 

 

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/hladaj_zmeny.asp
http://www.orsr.sk/hladaj_azre.asp
https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/sud?f.656=657&f.670=672&f.670=671&f.670=673&f.670=674&f.670=676&f.670=677&f.670=678&f.670=679
http://www.orsr.sk/ppolitika.asp
http://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Formulare-OR-pre-podania-v-papierovej-(listinnej)-podobe.aspx
http://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Formulare-OR-pre-podania-v-papierovej-(listinnej)-podobe.aspx
http://www.orsr.sk/help.asp#mail
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Výpis z uznesenia zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov konaného  

dňa 29.04.2019 

Prítomní: Mgr. Ivan Uhlár, Ing. Pavel Šesták,  Mgr. Lena Bočkayová, Ing. Miroslav Behul, 

PhD.,  Mgr. Pavol Škápik, Erich Stračina, 

Neprítomný: JUDr. Henrich Haščák, Michal Pavlík  

K bodu 17/  Návrh na prenájom pozemku v objekte ZŠ Dudova 2 Bratislava pre Adam 

Bohumil Bemer s.r.o  

Materiál uviedla Mgr. Broszová, vedúca ONsM. V rámci uvedenia materiálu upozornila na 

skutočnosť, že operatívna porada starostu konštatovala, že ide o jeden z mála pozemkov, 

ktorý vzhľadom na svoje využitie by bol vhodný na výstavbu športovej haly, ktorých je 

v Petržalke nedostatok. Po krátkej diskusii prijali členovia nasledovné stanovisko: 

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča schváliť predložený materiál  

Hlasovanie: 

Prítomní :   6 

Za          :    0   

Proti:         6 

Zdržal sa:    0 

Záver: Uznesenie nebolo schválené 

 

Za správnosť:  

Mgr. A. Broszová     Bratislava 29.04.2019 

tajomníčka komisie 

 

 

Výpis z uznesení zo zasadnutia finančnej komisie konanej dňa 26.4.2019 

 

Prítomní: Kleinert, Plšeková,  Šesták, Vydra, Demel, Jakubčová, Mráz 

Neprítomný:   
 

K bodu 18/ Návrh na prenájom pozemku v objekte ZŠ Dudova 2 Bratislava pre Adam 

Bohumil Bemer s.r.o.      

 

Uznesenie:  

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál. 

Hlasovanie: 

Prítomní     :  7 

Za              :  0 

Proti           :  7 

 

Záver: Uznesenie nebolo schválené 

 

Za správnosť: Lukáček                                                     Kleinert Branislav v.r. 

V Bratislave 29.4.2019                                                   predseda finančnej komisie      

 

Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie športu konanej dňa 30.4.2019 

 

Prítomní: J. Fischer, M. Vičan, R. Vančo, Š. Horínek 

Ospravedlnení:  J. Bučan, I. Halmo 

 

K bodu 10 
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Návrh na prenájom pozemku v objekte ZŠ Dudova 2 pre A.B. Bremer s.r.o. IČO: 

50535099 

 

Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava Petržalka neschváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 

písm.c) zák.č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov prenájom časti pozemku 

parc.č.957/18 – zastavaná plocha o výmere 750 m2 vytvorený na základe geometrického 

plánu č.15/2012 z pozemku parc.č.957/2 – zastavaná plocha v k.ú Petržalka nachádzajúci sa v 

areáli Základnej školy Dudova 2, 851 02 Bratislava pre Adam Bohumil Bemer s.r.o., 

Gercenova 5, 851 01 Bratislava, IČO:50535099 na dobu určitú od 1.06.2019 do 30.04.2049 za 

cenu 1,00 Eur/m2/rok, celkovo za 750,00 Eur/rok a zároveň navrhujú vyrúbenie trhovej ceny 

nakoľko účelom nie je využitie priestoru školy na športové účely, ale na komerčnú činnosť. 

Hlasovanie: J. Fischer, M. Vičan, R. Vančo, Š. Horínek 

Prítomných:  4 

Za:   4 

Proti:  0 

 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

                Jozef Fischer, v.r. 

            predseda komisie športu 

 

Za správnosť: R. Schnürmacher, tajomník komisie športu 

 

 

Výpis 

z uznesení zo zasadnutia komisie sociálnej a bytovej pri miestnom zastupiteľstve MČ 

Bratislava-Petržalka konanej dňa 30.04.2019 

 

Prítomní: Jana Hrehorová, Daniela Palúchová, Iveta Jančoková, Matúš Repka,  

                  Ildiko   Zórádová, Eva Surovková 

Ospravedlnený/í: 0 

 

K bodu 8./ Návrh na prenájom pozemku v objekte ZŠ Dudova 2 Bratislava pre Adam 

Bohumil Bemer s.r.o,   

Diskusia : Členovia komisie nemali jednotné stanovisko k predloženému návrhu. 

Uznesenie - Komisia sociálna a bytová  

odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

schváliť  

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov prenájom časti pozemku parc.č.957/18 – zastavaná plocha o výmere 750 

m2 vytvorený na základe geometrického plánu č.15/2012 z pozemku parc.č.957/2 – zastavaná 

plocha v k. ú Petržalka nachádzajúci sa v areáli Základnej školy Dudova 2, 851 02 Bratislava 

pre Adam Bohumil Bemer s.r.o., Gercenova 5, 851 01 Bratislava, IČO:50535099 na dobu 

určitú od 1.06.2019 do 30.04.2049 za cenu 1,00 Eur/m2/rok, celkovo za 750,00 Eur/rok.  

Zmluva o nájme bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom 

zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto 

uznesenie stratí platnosť.  

Hlasovanie: 

prítomní: 6/  Daniela Palúchová, Jana Hrehorová, Iveta Jančoková, Matúš Repka,  
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                     Ildiko Zórádová, Eva Surovková 

za: 0 

proti: 5 Repka, Jančoková, Zórádová, Hrehorová, Palúchová 

zdržal sa: 1 Surovková 

Uznesenie nebolo schválené 

 

 

V Bratislave 30.04.2019                                                           

Za správnosť: Anna Bilanovičová  

                                    

Návrh na prenájom pozemku v objekte ZŠ Dudova 2 Bratislava pre Adam Bohumil 

Bemer s.r.o.      
 

Uznesenie č.8 

Školská komisia neodporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál. 

Prítomní v čase hlasovania:12 

 Hlasovanie     za:11           proti:0      zdržal sa: 1 
 

 Záver: Uznesenie bolo schválené   

   

 

 

Komisia 
Schválený 

materiál 

Neschválený 

materiál 
Poznámky komisie 

Komisia správy 

majetku a miestnych 

podnikov 

 neschválené 
- 

Finančná komisia   neschválené  - 

Komisia sociálna 

a bytová 
 neschválené - 

Komisia školstva  neschválené - 

Komisia športu  neschválené 
- 

 

 

 

 

 


