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N Á V R H  U Z N E S E N I A:  

 

Miestna rada odporúča Miestnemu zastupiteľstvu, schváliť nasledujúce uznesenie : 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

s c h v a ľ u j e 

 

a) predaj stavby prístavby športovej haly označenej súpisným číslom 11796, postavenej na 

pozemku registra „C“ KN parcelné číslo 11820/14, katastrálne územie Nové Mesto, evidovaná 

na liste vlastníctva č. 5510, vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej len 

„stavba“), a  

b) predaj pozemkov registra „C“ KN  

- parcelné číslo 11820/14, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 273 m2,  

- parcelné číslo 11820/13, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 461 m2,  

- parcelné číslo 11820/4, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 432 m2,  

katastrálne územie Nové Mesto, evidované na liste vlastníctva č. 2382, vo vlastníctve hlavného 

mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej aj „pozemky“) 

 

; v prospech žiadateľa : BZS Company, s.r.o., Legerského 3, 83102 Bratislava, IČO: 51136830 

(ďalej aj „kupujúci“) 

 

; v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že: 

 

na pozemku registra „C“ parc. č. 11820/13 je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa 

označená súpisným číslom 10797, pričom žiadateľ je súčasne dlhoročným nájomcom prístavby 

tejto stavby označenej súpisným číslom 10796, ktorá je vo výlučnom vlastníctve mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto a ktorá sa nachádza na pozemku registra „C“ parc. č. 11820/14 a tak 

stavba žiadateľa, ako aj prístavba k tejto stavbe je využívaná ako športové centrum, pričom 

žiadateľ avizuje potrebu značných investícií do rekonštrukcie za účelom ďalšieho rozvoja 

celého športového centra, vrátane prístavby, kde by sa súčasne nadstavbou vytvoril priestor pre 

ďalšie športové aktivity (spinning, multifunkčné ihrisko) a zlepšenie športových možností 

v mestskej časti. Z pozemku registra „C“ parc. č. 11820/4 bola odčlenená parcela registra „C“ 

č. 11820/30, o výmere 72 m2, zastavaná plocha a nádvorie, ktorá nebude predmetom prevodu 

vlastníctva a na ktorej môže byť v budúcnosti vybudovaná cyklotrasa. 

 

; za kúpnu cenu vo výške: 343 816 EUR (za stavbu) a 195 072 EUR (za pozemky), to znamená 

za celkovú kúpnu cenu  538 887 EUR 

  

; za podmienok: 

- kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná v lehote 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v 

miestnom zastupiteľstve  

- kúpna cena bude uhradená v lehote 60 dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy  

- v prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie 

stratí platnosť 

- v prípade, že kúpna cena nebude kupujúcim v uvedenej lehote uhradená, toto uznesenie stratí 

platnosť 

- s pripomienkami 

- bez pripomienok 



D Ô V O D O V Á   S P R Á VA : 
 

Žiadateľ BZS Company, s.r.o., Legerského 3, 83102 Bratislava, IČO: 51136830 (ďalej aj 

„Žiadateľ“) požiadal mestskú časť Bratislava-Nové Mesto o odkúpenie nasledujúcich 

nehnuteľností :  

 

a) stavbu prístavby športovej haly označenej súpisným číslom 11796, postavenej na pozemku 

registra „C“ KN parcelné číslo 11820/14, katastrálne územie Nové Mesto, evidovaná na liste 

vlastníctva č. 5510, vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej len „stavba“),  

 

b) pozemky registra „C“ KN  

- parcelné číslo 11820/14, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 273 m2,  

- parcelné číslo 11820/13, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 461 m2,  

- parcelné číslo 11820/4, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 432 m2,  

katastrálne územie Nové Mesto, evidované na liste vlastníctva č. 2382, vo vlastníctve hlavného 

mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej aj „pozemky“) 

 

Spoločnosť BZS Company, s.r.o. so sídlom Legerského 3, 831 02 Bratislava – mestská časť 

Nové Mesto, IČO: 51 136 830, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 

oddiel: Sro, vložka č.: 124366/B, konajúca prostredníctvom Mgr. Lindy Hrúzikovej, konateľa 

spoločnosti  je dlhodobým nájomcom predmetných nehnuteľností na základe Nájomnej zmluvy 

č. 126/2019 zo dňa 14.06.2019 (ďalej len „Nájomná zmluva“).  

 

Prístavba športovej haly pozostáva z dvoch nadzemných podlaží, na 1. nadzemnom podlaží sa 

nachádzajú šatne pre ženy a mužov, sociálne zariadenie pre ženy a mužov vrátane spŕch a 

nájomné priestory. Nájomné priestory si v súčasnosti podnajíma chránená dielňa. Na 2. 

nadzemnom podlaží sa nachádza telocvičňa a k nej prislúchajúce priestory. Prístavba 

športovej haly je funkčne aj prevádzkovo spojená so susedným objektom športovej haly 

(súp. č. 10797) vo výlučnom vlastníctve Žiadateľa, keďže sa v športovej hale nachádza 

plynová kotolňa a príprava teplej úžitkovej vody, ktoré dodávajú teplo a vodu aj do 

objektu prístavby športovej haly. Vzhľadom k tomu, že vstup do prístavby je možný len 

zo strany Žiadateľa, mestská časť nemôže bez súhlasu Žiadateľa samostatne využívať 

túto prístavbu pre svoje účely.  

 

Žiadateľ v zmysle Nájomnej zmluvy zrealizoval úpravy prístavby športovej haly v celkovom 

objeme investície v sume 217.236,59 Eur, pozostávajúce z: 

 kompletnej rekonštrukcie šatní, spŕch a sociálnych zariadení, 

 rekonštrukcia a výmena vzduchotechniky vrátane inštalácie klimatizácie, 

 výmena omietok a vymaľovanie vnútorných priestorov, 

 rekonštrukcia a výmena podláh, 

 úprava spoločných priestorov prístavby a športovej haly.  

 

Vzhľadom na technický stav nehnuteľnosti je okrem bežnej údržby potrebné zrealizovať aj 

ďalšie opravy v rozsahu: 

 kompletná rekonštrukcia strechy (v priebehu leta pri prívalových dažďoch prišlo 2x k 

vytopeniu športového centra),  

 výmena okien (nedoliehajú, zatekajú),  

 kompletne nová fasáda a zateplenie budovy za účelom zabezpečenia energetickej 

efektívnosti budovy, 

 výmena vnútorných rozvodov. 



 

Športové centrum odo dňa prevádzkovania zo strany Žiadateľa ponúka prenájom squashových 

kurtov pre profesionálnych, amatérskych a rekreačných hráčov, realizuje školu squashu pod 

vedením skúsených trénerov a zastrešuje amatérsku squashovú ligu. Ďalej ponúka rozsiahle 

skupinové kurzy a cvičenia (bodyforming, jumping, krav maga, yoga, sebaobrana atď.) ako aj 

prenájom telocvične vrátane vybavenia. Aj vzhľadom na doterajšiu aktívnu spoluprácu s 

okolitými školami a predškolskými zariadeniami má Žiadateľ záujem o využitie priestorov 

športového centra aj na organizovanie denných detských táborov v čase školských prázdnin 

alebo realizáciu detských kurzov zameraných na cvičenie a telesný rozvoj detí. 

 

Mestská časť Bratislava- Nové Mesto v žiadosti žiadateľa zo dňa 26.01.2022 dostala aj 

znalecký posudok, ktorý vypracovala znalkyňa p. Ing. Eva Zakopčanová, ktorá stanovila 

všeobecnú hodnotu žiadaných nehnuteľností (po zaokrúhlení) tak, že stavbu ohodnotila na 

sumu 327 569 EUR a pozemky na sumu 153 924 EUR. Celková suma : 481 493 EUR. 

 

Mestská časť Bratislava- Nové Mesto zabezpečila vypracovanie vlastného znaleckého 

posudku č. 95/2022, znalcom p. Ing. Marcelom Šmotlákom, PhD., ktorý stanovil hodnotu 

žiadaných nehnuteľností (po zaokrúhlení) tak, že stavbu ohodnotil na sumu 343 816 EUR a 

pozemky na sumu 195 072 EUR. Celková suma : 538 888 EUR. 

 

Cena za 1 m2 pozemku je podľa znaleckého posudku vo výške 167,30 EUR/m2. 

 

Žiadateľ je podľa výpisu z listu vlastníctva č. 5770, vlastníkom stavby športovej haly, 

označenej súpisným číslom 10797, ktorá sa nachádza na pozemku registra „C“ KN parcelné 

číslo 11820/13, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 461 m2.  

 

V súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov ustanovenia odsekov 1 až 7 sa nepoužijú pri prevode majetku obce, a to pri 

prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo 

rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť 

zdôvodnený. 

 

Osobitný zreteľ je daný tak ako je uvedený v návrhu uznesenia tohto materiálu. T.j. 

 

„na pozemku registra „C“ parc. č. 11820/13 je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa 

označená súpisným číslom 10797, pričom žiadateľ je súčasne dlhoročným nájomcom prístavby 

tejto stavby označenej súpisným číslom 10796, ktorá je vo výlučnom vlastníctve mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto a ktorá sa nachádza na pozemku registra „C“ parc. č. 11820/14 a tak 

stavba žiadateľa, ako aj prístavba k tejto stavbe je využívaná ako športové centrum, pričom 

žiadateľ avizuje potrebu značných investícií do rekonštrukcie za účelom ďalšieho rozvoja 

celého športového centra, vrátane prístavby, kde by sa súčasne nadstavbou vytvoril priestor 

pre ďalšie športové aktivity (spinning, multifunkčné ihrisko) a zlepšenie športových možností v 

mestskej časti. Z pozemku registra „C“ parc. č. 11820/4 bola odčlenená parcela registra „C“ 

č. 11820/30, o výmere 72 m2, zastavaná plocha a nádvorie, ktorá nebude predmetom prevodu 

vlastníctva a na ktorej môže byť v budúcnosti vybudovaná cyklotrasa.“  

 

Primátor hlavného mesta SR Bratislavy udelil predchádzajúci súhlas s prevodom 

pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta a správe mestskej časti, za podmienky, 

že predmetom prevodu bude aj stavba-prístavba športovej haly vo vlastníctve mestskej 

časti. 



Katastrálna mapa 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





 















 
 

 

 

 

 

 



 


