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1.                                                                  Návrh uznesenia  
 

 
        Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

 

s c h v a ľ u j e 

 

 

odkúpenie budovy bývalej reštaurácie Tramín, stavby so súpisným č. 2521 na Kadnárovej 69, 

831 51 Bratislava, o celkovej zastavanej ploche 693 m2, vedenej na LV č. 3494 pre k.ú. Rača, 

od navrhovateľa TRAMÍN GW, s. r. o., Tŕňová 23, 821 04 Bratislava, IČO: 48 071 307 do 

vlastníctva Mestskej časti Bratislava-Rača za cenu 260 000.- EUR.  

 

 

 

 

2.                   Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača 
 

 
Zasadnutie Miestnej rady zvolané na 04.09.2018 nebolo uznášaniaschopné. 
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3.  Dôvodová správa 
 

PREDMET:  

Odkúpenie budovy bývalej reštaurácie Tramín, stavby so súpisným č. 2521 na Kadnárovej 69, 

831 51 Bratislava, o celkovej zastavanej ploche 693 m2, vedenej na LV č. 3494 pre k.ú. Rača 

 

NAVRHOVATEĽ:  

TRAMÍN GW, s. r. o., Tŕňová 23, 821 04 Bratislava, IČO: 48 071 307 

 

ŠPECIFIKÁCIA NEHNUTEĽNOSTI:  

K. ú.    LV č.    Druh stavby    pozemok parc.č.   zast. plocha   vlastník pozemku pod stavbou     

Rača      3494     Iná budova   1741/5                   693 m2            Hlavné mesto SR Bratislava 

              

KÚPNA CENA:  

260 000,- EUR 

SKUTKOVÝ STAV: 

Tento návrh predkladáme na základe ponuky spoločnosti TRAMÍN GW, s. r. o., Tŕňová 

23, 821 04 Bratislava, IČO: 48 071 307, zo dňa 02.08.2018, predmetom ktorej je odkúpenie 

budovy bývalej reštaurácie Tramín na Kadnárovej 69 v Bratislave-Rači. 

Budova reštauračného zariadenia Tramín je vedená na LV č. 3494, na pozemku reg. „C“ 

KN parc. č. 1741/5 o výmere 693 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 1628 pre k.ú. Rača - vo 

vlastníctve Hlavného mesta a nie je zverený do správy MČ. Na LV č. 3494 je vedený ako 

výlučný vlastník budovy spoločnosť Gentlemans Worlds, s. r. o. – predchodca  TRAMÍN GW, 

s. r. o.  

Pozemok parc. č. 1741/5 je v rámci platného územného plánu súčasťou funkčnej plochy 

F 501 (zmiešané územie) – bývanie a občianska vybavenosť. V súčasnosti pripravuje Mestská 

časť Bratislava-Rača, územný plán zóny Krasňany, kde je v tejto lokalite navrhované zriadenie 

sociálneho zariadenia. Táto navrhovaná funkcia zamedzí tlaku developerov na ďalšiu výstavbu 

bytov. Vzhľadom na narastajúci dopyt po sociálnych službách, ktorý rezonuje už niekoľko 

rokov v laickej verejnosti, ale hovoria o nej aj odborníci, by sa v prípade odkúpenia tejto 

budovy mohol nájsť spôsob ako túto potrebu vyriešiť. V budove by bolo možné zriadiť napr. 

zariadenie opatrovateľskej služby neverejným poskytovateľom, ktoré by mohlo v týchto 

priestoroch fungovať v nájme. Objekt by si vyžiadal ďalšie finančné prostriedky na úpravy 

dispozície, príp. rekonštrukčné práce, ktoré by boli nevyhnutné na takéto zariadenie. 

Miestny úrad MČ dal budovu posúdiť architektovi, ktorý vyzdvihol výbornú polohu 

a prístupnosť, ako aj zaujímavú architektúru tejto samostatne stojacej budovy. Betónový 

skeletový konštrukčný systém umožňuje dispozičné zmeny. Ako negatíva vidí malý pozemok 

a málo parkovacích miest. 

Podľa architekta existujúca stavba zvládne nadstavbu jedného poschodia bez veľkých 

špeciálnych a finančne náročných statických úprav. Nadstavba ďalších podlaží by si vyžiadala 

rozsiahle zakladanie a nový konštrukčný systém pilierov, ktorý má zakladanie až v suteréne, čo 

predstavuje veľkú investíciu a náročnú technickú realizovateľnosť. Zároveň by priniesla so 
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sebou aj neriešiteľné množstvo potrebných parkovacích miest na pozemku, k čomu by bolo 

potrebné vlastniť ďalšie dva pozemky, aj zabrať existujúce parkovania. 

Navrhovateľ uviedol v žiadosti kúpnu cenu vo výške 350.000,- EUR. Na určenie 

hodnoty budovy bol vyhotovený znalecký posudok č. 229/2018 zo dňa 21.08.2018, vyhotovený 

Ing. Mgr. Janou Pecníkovou, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota nehnuteľnosti – 

budovy bez pozemku na zaokrúhlene 206 000,- EUR. 

Na úhradu kúpnej ceny budovy môžu byť použité finančné prostriedky Fondu rozvoja 

Rače. Finančné prostriedky na kúpu budovy sú zapracované v predloženom návrhu na úpravu 

rozpočtu.  

V prípade, ak bude MČ vlastníkom budovy, bude možné požiadať HM o zverenie 

pozemku parc. č. 1741/5 do správy. 
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MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY 

O B C H O D N Ý  R E G I S T E R  
N A  I N T E R N E T E  

 
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:  102806/B 
 

Obchodné meno:  TRAMÍN GW, s. r. o.    (od: 21.04.2016) 
 

Sídlo:  Tŕňová 23  
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04  

  (od: 21.04.2016) 

 

IČO:  48 071 307    (od: 06.03.2015) 
 

Deň zápisu:  06.03.2015    (od: 06.03.2015) 
 

Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným    (od: 06.03.2015) 
 

Predmet činnosti:  Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, 
projektovanie a konštruovanie elektrických 
zariadení  

  (od: 21.04.2016) 

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému 
spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)  

  (od: 06.03.2015) 

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu    (od: 06.03.2015) 

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb    (od: 06.03.2015) 

Počítačové služby    (od: 06.03.2015) 

Služby súvisiace s počítačovým spracovaním 
údajov  

  (od: 06.03.2015) 

Činnosť podnikateľských, organizačných a 
ekonomických poradcov  

  (od: 06.03.2015) 

Reklamné a marketingové služby    (od: 06.03.2015) 

Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami 
s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane 
prípojného vozidla  

  (od: 21.04.2016) 

Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v 
spojení s predajom na priamu konzumáciu  

  (od: 21.04.2016) 

Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových 
priestorov bez poskytovania iných ako 
základných služieb spojených s prenájmom  

  (od: 21.04.2016) 

 

Spoločníci:  Ing. Martin Šebo  
Gajova 5  
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09  

  (od: 21.04.2016) 

http://www.justice.gov.sk/
http://www.justice.gov.sk/
http://www.orsr.sk/default.asp
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=322470&SID=2&P=0&lan=en
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=%8Aebo&MENO=Martin&SID=0&T=f0&R=0
http://www.orsr.sk/default.asp
http://www.orsr.sk/default.asp
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=322470&SID=2&P=0&lan=en
http://www.microsoft.sk/
http://www.ditec.sk/
http://www.hp.sk/
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Robert Krátky  
Spoločenská 10  
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04  

  (od: 21.04.2016) 

Peter Stiasný  
Kpt. Nálepku 3  
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01  

  (od: 21.04.2016) 

 

Výška vkladu 
každého 
spoločníka:  

Peter Stiasný  
Vklad: 850 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 
850 EUR  

  (od: 21.04.2016) 

Ing. Martin Šebo  
Vklad: 2 075 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 2 
075 EUR  

  (od: 08.08.2017) 

Robert Krátky  
Vklad: 2 075 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 2 
075 EUR  

  (od: 08.08.2017) 

 

Štatutárny orgán:  konatelia    (od: 06.03.2015) 

Ing. Martin Šebo  
Gajova 5  
Bratislava 811 09  
Vznik funkcie: 06.03.2015  

  (od: 06.03.2015) 

Robert Krátky  
Spoločenská 10  
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04  
Vznik funkcie: 04.04.2016  

  (od: 21.04.2016) 

 

Konanie menom 
spoločnosti:  

V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.    (od: 06.03.2015) 
 

Základné imanie:  5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR    (od: 06.03.2015) 
 

Ďalšie právne 
skutočnosti:  

Spoločnosť bola založená zakladateľskou 
listinou dňa 06.02.2015 v zmysle príslušných 
ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník.  

  (od: 06.03.2015) 

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 
04.04.2016  

  (od: 21.04.2016) 

 

Dátum 
aktualizácie 
údajov: 

 03.08.2018 

Dátum výpisu:  06.08.2018 

 

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/hladaj_osoba.asp?PR=Kr%E1tky&MENO=Robert&SID=0&T=f0&R=0
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Stiasn%FD&MENO=Peter&SID=0&T=f0&R=0
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=%8Aebo&MENO=Martin&SID=0&T=f0&R=0
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Kr%E1tky&MENO=Robert&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/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.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Formulare-OR-pre-podania-v-elektronickej-podobe.aspx
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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5. Stanoviská stálych komisií     
Materiál:    
Návrh na odkúpenie budovy bývalej reštaurácie Tramín na Kadnárovej 69 v Bratislave-Rači 
    

Komisia stanovisko zapracované A/N zdôvodnenie 

Komisia životného prostredia, 

výstavby, územného plánu a dopravy 

Komisia odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť 

odkúpenie budovy bývalej reštaurácie Tramín, stavby so 

súpisným č. 2521 na Kadnárovej 69, 831 51 Bratislava, 

o celkovej zastavanej ploche 693 m2, vedenej na LV č. 

3494 pre k.ú. Rača, od navrhovateľa TRAMÍN GW, s. r. o., 

Tŕňová 23, 821 04 Bratislava, IČO: 48 071 307 do 

vlastníctva Mestskej časti Bratislava-Rača. Komisia 

zároveň požiadala p. starostu, aby uskutočnil 

s predávajúcim rokovanie o znížení kúpnej ceny 

nehnuteľnosti. Pred kúpou komisia odporúča preveriť účel 

využitia a vypracovať statický posudok na budovu. 

A 

 
 

Komisia finančná a majetková  

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ 

Bratislava-Rača schváliť odkúpenie budovy bývalej 

reštaurácie Tramín, stavby so súpisným č. 2521 na 

Kadnárovej 69, 831 51 Bratislava, o celkovej zastavanej 

ploche 693 m2, vedenej na LV č. 3494 pre k.ú. Rača, od 

navrhovateľa TRAMÍN GW, s. r. o., Tŕňová 23, 821 04 

Bratislava, IČO: 48 071 307 do vlastníctva Mestskej časti 

Bratislava-Rača za cenu, ktorá nepresiahne cenu stanovenú 

znaleckým posudkom č. 229/2018 zo dňa 21.08.2018, 

vyhotovený Ing. Mgr. Janou Pecníkovou. Komisia zároveň 

požiadala p. starostu, aby uskutočnil s predávajúcim 

rokovanie o znížení kúpnej ceny nehnuteľnosti. Pred kúpou 

komisia odporúča preveriť účel využitia a vypracovať 

statický posudok na budovu. 

 

A 

 

 

Komisia školská, kultúrna, športová 

a pre podporu podnikania a 

vinohradníctva   

  

 

Komisia sociálna a bytová    
 

 
 

 
 

 


