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1.                                                                  Návrh uznesenia  
 

 
        Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

  
 

s c h v a ľ u j e 
 
 

odpredaj časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 475/10 o celkovej výmere 4115 m2, zapísanom 
na LV č. 2276 pre k.ú. Rača v rozsahu novovytvorenej parcely registra „C“ KN č. 475/170 
vo výmere 1370 m2 za cenu 125,- €/m2 a stavby – nebytovej budovy postavenej na predmetnom 
pozemku za cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 7 155,27 € v 
prospech FITCENTRUM W.M., spol. s r.o.  so sídlom Tbiliská 15/A, 831 06 Bratislava, IČO: 
31 379 401, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu pričlenenia k pozemkom 
vo vlastníctve žiadateľa, za účelom vybudovania ďalšieho športoviska /fitnescentrum/, 
s nasledovnými podmienkami: 

- kúpna zmluva bude podpísaná do 31.08.2018, 
- kúpna cena bude uhradená do 30 dní od podpisu zmluvy 

V prípade, že kúpna zmluva nebude podpísaná do 31.08.2018, toto uznesenie stratí platnosť. 
 

 
2.                   Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača 
 

 
      Miestna rada MZ MČ Bratislava–Rača po prerokovaní materiálu 

 
 

o d p o r ú č a  
 

 
MZ MČ Bratislava-Rača schváliť odpredaj časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 475/10 o 
celkovej výmere 4115 m2, zapísanom na LV č. 2276 pre k.ú. Rača v rozsahu novovytvorenej 
parcely registra „C“ KN č. 475/170 vo výmere 1369 m2 za cenu 125,- €/m2 a stavby – 
nebytovej budovy postavenej na predmetnom pozemku za cenu stanovenú znaleckým 
posudkom vo výške 7 155,27 € v prospech FITCENTRUM W.M., spol. s r.o.  so sídlom 
Tbiliská 15/A, 831 06 Bratislava, IČO: 31 379 401, ako prípad hodný osobitného zreteľa v 
zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov z dôvodu pričlenenia k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa, za účelom 
vybudovania ďalšieho športoviska /fitnescentrum/, s nasledovnými podmienkami: 
- kúpna zmluva bude podpísaná do 31.08.2018, 
- kúpna cena bude uhradená do 30 dní od podpisu zmluvy. 
V prípade, že kúpna zmluva nebude podpísaná do 31.08.2018, toto uznesenie stratí platnosť. 
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3.  Dôvodová správa 
 
PREDMET:  
Prevod časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 475/10 o celkovej výmere 4115 m2, zapísanom 
na LV č. 2276 pre k.ú. Rača v rozsahu novovytvorenej parcely registra „C“ KN č. 475/170, 
podľa Geometrického plánu č. 11/2018 zo dňa 01.02.2018, vytvoreného Ing. Ľubomírou 
Ogurčákovou. 
Prevod stavby – nebytovej budovy bez súpisného čísla postavenej na predmetnom pozemku, za 
cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 7 155,27 €. 
 
ŽIADATE Ľ:  
FITCENTRUM W.M., spol. s r.o., Tbiliská 15/A, 831 06 Bratislava, IČO: 31 379 401 
 
ŠPECIFIKÁCIA NEHNUTE ĽNÉHO MAJETKU:  
Pozemok 
K. ú.   parc. č.                    LV č.            výmera    odčlenený z parc. č.:   o celkovej výmere:                                                                                     
Rača    „C“ KN 475/170    nezapísaný   1370 m2    „C“ KN 475/10               4115 m2  
 
Stavba 
K. ú.    parc. č.                     súp. číslo       druh stavby                                                výmera 
Rača    „C“ KN 475/170     bez                 prízemný objekt zmiešanej konštrukcie   146,40 m2                  

      
ÚČEL PREDAJA:  
Pričlenenie k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej 
blízkosti, za účelom vybudovania ďalšieho športoviska /fitnescentrum/. 
 
CENA ZA PREDAJ:  
Stanovená na jednotkovú cenu 125 €/m2, t.j. 171 250 € za pozemok a 7 155,27 € za stavbu 
umiestnenej na pozemku, ktorú na svojom zasadnutí dňa 06.02.2018 odporučila Miestna rada 
MZ MČ Bratislava-Rača.  
 
SKUTKOVÝ STAV: 

Tento návrh predkladáme na základe žiadosti zo dňa 22.01.2018 o odkúpenie časti 
pozemku 475/10 p. Martina Šrotta, konateľa spoločnosti FITCENTRUM W.M., spol. s r.o., so 
sídlom Tbiliská 15/A, 831 06 Bratislava, IČO 31 379 401, ktorý požiadal o predaj časti parcely 
registra „C“ o celkovej výmere 4115 m2, druh pozemku Ostatné plochy, zapísanom na LV č. 
2276 pre k.ú. Rača v rozsahu novovytvorenej parcely vo výmere 1370 m2, ktorá bola určená 
odčleňovacím geometrickým plánom č. 11/2018 zo dňa 01.02.2018 vyhotoveným Ing. 
Ľubomírou Ogurčákovou. Pozemok je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a je 
zverený na základe protokolu č. 64/1991 o zverení obecného majetku a s ním súvisiacich práv 
a záväzkov zo dňa 30.09.1991 do správy Mestskej časti Bratislava-Rača. 

Predmet prevodu sa nachádza na Púchovskej ulici a nachádza sa na ňom ihrisko pre 
plážový volejbal, stavba – nebytová budova (minitelocvičňa) bez súpisného čísla a sadové 
úpravy, ktoré boli v nájme žiadateľa na základe nájomnej zmluvy č. 41/2007 zo dňa 07.06.2007. 
Od r. 2012 nebolo nájomcovi fakturované nájomné, nakoľko boli zistené nezrovnalosti 
vo zverovacom protokole, ktoré boli nahlásené na Magistrát hlavného mesta ako vlastníkovi. 
Objasnenie a zosúladenie majetkoprávneho vzťahu nám oznámil magistrát listom až v r. 2016. 
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Žiadateľ je pripravený na vydanie bezdôvodného obohatenia za užívanie uvedených 
nehnuteľností bez právneho titulu spätne za 2 roky dozadu. 

Predmetom odpredaja bude aj časť medzi plotom areálu a chodníkom, nakoľko na 
vonkajších plochách projektu je zeleň. Po konzultácii s geodetom a vytýčení hraníc 
novozameraného pozemku, zaberá odčlenená časť plochu o výmere 1370 m2. Žiadateľ 
odkúpenie zdôvodnil zámerom výstavby športového centra pre širokú verejnosť, ako rozšírenie 
jestvujúceho Fitcentra postaveného na vedľajšom pozemku parc. č. 475/98, zachovávajúc jeho 
architektúru a funkčnosť. Po spojení oboch objektov vznikne jednotný objekt, ktorý bude 
poskytovať služby v oblasti športu a rekreácie pre širokú verejnosť bez obmedzení.  

Predmet prevodu je súčasťou ihriska (ako stavby), ktoré bolo zverené do správy 
MČ zmluvou o prevode práva hospodárenia s majetkom HM SR Bratislavy z r. 1992 (Eko-
podnik verejnoprospešných služieb vtedy previedol právo hospodárenia na 4 detské ihriská 
v tejto oblasti na MČ).  

Na pozemok bol vyhotovený znalecký posudok č. 22/2018 zo dňa 05.02.2018 
vypracovaný Ing. Mgr. Janou Pecníkovou, ktorým bola stanovená hodnota pozemku na 124,93 
€/m2. Po overení geometrického plánu na katastri bude vyhotovené doplnenie k znaleckému 
posudku č. 22/2018, nakoľko po zaokrúhlení zaberá odčlenená časť plochu namiesto 1369 m2 
zo znaleckého posudku, 1370 m2. Celková hodnota pozemku podľa jednotkovej hodnoty 
pozemku činí 171.154,10 € a stavby na 7 155,27 €, spolu 178.309,37 €.  

Výnos z predaja v pomere 60% pre MČ Rača, ako správcu nehnuteľností, predstavuje 
pri cene 125 €/m2 sumu 102 750,- € za pozemok a 4 293,162 € za stavbu. Pre HM SR, ako 
vlastníka, je výnos podielu 40% z sumy za pozemok vo výške 68 500,- € a za stavbu 2 862,108 
€. O predchádzajúci súhlas primátora HM SR Bratislavy v zmysle článku 80 ods. 5 Štatútu 
hlavného mesta SR Bratislavy k odpredaju predmetného pozemku so stavbou požiadame po 
overení geometrického plánu na katastri.  

Súčasťou dokumentácie materiálu je aj územnoplánovacia informácia, ktorá udáva 
k ploche funkciu č. 401 – šport, telovýchova a voľný čas. Projekt doručený na miestny úrad 
a predstavený na rokovaniach komisie je v súlade s funkčným využitím pozemku. 

Na zasadnutí Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy dňa 
24.01.2018 bol osobne prítomný žiadateľ p. Šrott, ktorý svoj zámer predstavil aj graficky 
a zodpovedal na otázky prítomných poslancov. Následne komisia prijala k predmetnej veci 
nasledovné stanovisko:   
Komisia súhlasí so zámerom odpredaja časti pozemku parc. č. 475/10 za účelom vybudovania 
rozšírenia fitnescentra o časť „blok B“. 

Žiadateľ predstavil projekt aj na zasadnutí Komisie finančnej a majetkovej konanej dňa 
29.01.2018 a zodpovedal na otázky prítomných poslancov a odborníkov - neposlancov. 
Následne komisia prijala k predmetnej veci nasledovné stanovisko:   
Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača odpredať časť pozemku 
registra „C“ KN parc.č. 475/10 o celkovej výmere 4115 m2, zapísanom na LV č. 2276 pre k.ú. 
Rača v rozsahu novovytvorenej parcely o približnej výmere cca. 1290 m2, vytvorenú 
odčleňovacím geometrickým plánom v prospech Fitcentrum W.M., spol. s r.o., so sídlom 
Tbiliská 15/A, 831 06 Bratislava, IČO: 31 379 401, ako prípad hodný osobitného zreteľa v 
zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
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predpisov z dôvodu pričlenenia k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa, za účelom vybudovania 
ďalšieho športoviska /fitnescentrum/, za cenu stanovenú znaleckým posudkom. 

Miestna rada Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača na zasadnutí dňa 
06.02.2018 odporučila odpredaj pozemku za upravenú jednotkovú cenu podľa vyššie 
uvedeného znaleckého posudku vo výške 125 €/m2 a cenu za stavbu vo výške 7 155,27 €.  
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4. Dokumentácia 
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Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratisla va I 
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použite ľný pre právne 

úkony ! 
 
Oddiel:  Sro  Vložka číslo:  7583/B
 
Obchodné meno:   FITCENTRUM W.M., spol. s r.o.    (od: 20.09.1994)  

 

Sídlo:   Tbiliská  15/A  
Bratislava 831 06  

  (od: 04.02.2015)  
 

IČO:  31 379 401    (od: 20.09.1994)  
 

Deň zápisu:   20.09.1994    (od: 20.09.1994)  
 

Právna forma:   Spolo čnos ť s ru čením obmedzeným    (od: 20.09.1994)  
 

Predmet činnosti:   prevádzkovanie zariadení slúžiacich regenerácii 
a rekondícii dospelých a deti  

  (od: 20.09.1994)  

maloobchodná činnos ť    (od: 20.09.1994)  

holi čstvo a kaderníctvo    (od: 12.01.2004)  
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a 
priemyselne vyrábaných mlie čnych nápojov, 
koktailov, piva, vína a destilátov  

  (od: 12.01.2004)  

kúpa tovaru na ú čely jeho predaja iným 
prevádzkovate ľom živnosti (ve ľkoobchod)  

  (od: 12.01.2004)  

osobná cestná doprava vykonávaná cestnými 
osobnými vozidlami, ktorých celková 
obsadite ľnos ť nepresahuje 9 osôb vrátane 
vodi ča s výnimkou vozidiel taxislužby  

  (od: 12.01.2004)  

upratovacie a čistiace práce    (od: 12.01.2004)  
sprostredkovate ľská činnos ť v oblasti obchodu, 
výroby a služieb  

  (od: 12.01.2004)  

masérske služby    (od: 12.01.2004)  
výkon špecializovaných činností v oblasti 
telesnej kultúry - tréner a cvi čiteľ kulturistiky a 
fitnes  

  (od: 12.01.2004)  

 

Spolo čníci:   Martin  Šrott   
Poto čná 4  
Bratislava 831 06  

  (od: 04.02.2015)  

 

Výška vkladu 
každého 
spolo čníka:  

Martin  Šrott   
Vklad: 6 639 EUR ( pe ňažný vklad ) Splatené: 6 
639 EUR  

  (od: 04.02.2015)  

 

Štatutárny orgán:   konate ľ    (od: 12.01.2004)  
Martin  Šrott   
Poto čná 4  
Bratislava 831 06  
Vznik funkcie: 20.09.1994  

  (od: 04.02.2015)  
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Konanie menom 
spolo čnosti:  

Spolo čnos ť zastupujú a za ňu podpisujú 
konatelia, každý samostatne.  

  (od: 12.01.2004)  
 

Základné imanie:   6 639 EUR Rozsah splatenia: 6 639 EUR    (od: 10.09.2010)  
 

Ďalšie právne 
skuto čnosti:  

Spolo čnos ť bola založená spolo čenskou 
zmluvou zo d ňa 17.8.1994 v súlade s ust. §§ 57, 
105-153 zák.č. 513/1991 Zb. - Obchodného 
zákonníka. Stary spis: S.r.o. 14403  

  (od: 20.09.1994)  

Zápisnica z valného zhromaždenia konaného d ňa 
6.12.1995 na ktorom bol odsúhlasený prevod 
obchodného podielu. Dodatok č. 1 k 
spolo čenskej zmluve zo d ňa 6.2.1996. Stary spis: 
S.r.o. 14403  

  (od: 26.02.1996)  

Dodatkom č. 2 k spolo čenskej zmluve zo d ňa 
28.7.1998 bola spolo čenská zmluva upravená v 
súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z.  

  (od: 29.09.1998)  

Zápisnica z valného zhromaždenia d ňa 9.11.2000 
na ktorom bol schválený prevod obchodného 
podielu, osve čenie o zmene spolo čenskej 
zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 12/01, Nz 
12/01 napísanej d ňa 11.1.01 notárom JUDr. 
Šikutovou.  

  (od: 05.06.2001)  

Zmena zakladate ľskej listiny vo forme notárskej 
zápisnice č. N 41/03, Nz 6063/03 zo dňa 
28.1.2003.  

  (od: 12.01.2004)  

Rozhodnutie jediného spolo čníka zo d ňa 
26.01.2014.  

  (od: 04.02.2015)  
 

Dátum 
aktualizácie 
údajov: 

 28.01.2018 

Dátum výpisu:   30.01.2018 
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časť pozemku parc. č. 475/10 odčlenená na odpredaj 
nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa - Fitcentrum W.M., spol. s r.o., 

 

 



11 
 



12 
 

 

 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 



15 
 

 

 
 
 



 

16 
 

5. Stanoviská stálych komisií     
Materiál:    
Návrh na prevod časti pozemku parc. č. 475/10 v k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - FITCENTRUM W.M., spol. s r.o. 
 
    

Komisia stanovisko zapracované A/N zdôvodnenie 

Komisia životného prostredia, 
výstavby, územného plánu a dopravy 

Komisia súhlasí so zámerom odpredaja časti pozemku 
parc. č. 475/10 za účelom vybudovania rozšírenia 
fitnescentra o časť „blok B“. 
 

A  

Komisia finančná a majetková  

K Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ 
Bratislava-Rača odpredať časť pozemku registra „C“ KN 
parc.č. 475/10 o celkovej výmere 4115 m2, zapísanom na 
LV č. 2276 pre k.ú. Rača v rozsahu novovytvorenej parcely 
o približnej výmere cca. 1290 m2, vytvorenú odčleňovacím 
geometrickým plánom v prospech Fitcentrum W.M., spol. 
s r.o., so sídlom Tbiliská 15/A, 831 06 Bratislava, IČO: 31 
379 401, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 
9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu pričlenenia 
k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa, za účelom 
vybudovania ďalšieho športoviska /fitnescentrum/, za cenu 
stanovenú znaleckým posudkom. 

 
A 

 
 

Komisia školská, kultúrna, športová 
a pre podporu podnikania a 
vinohradníctva   

  

 

Komisia sociálna a bytová     

 
  

 


