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1.                                                                  Návrh uznesenia  
 

 
        Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

s c h v a ľ u j e 

 

a) prenájom časti pozemkov pod objektom predajne kvetín, reg. E KN parc. č. 969/2 

o výmere 18 m
2
, parc. č. 969/1 o výmere 15 m

2
, parc. č. 966/1 o výmere 5 m

2
, spolu 38 m

2
 za 

cenu nájmu vo výške 17,00 EUR/m
2
/rok;  

b) prenájom častí pozemkov pod záhradným centrom a plochou na parkovanie 2 áut, resp. 

umiestnenie tovaru - voľne stojacich regálov, kvetov, časť pozemku reg. E KN parc. č. 966/1 

o výmere 32 m
2
, časť pozemku reg. E KN parc. č. 963/1 o výmere 29 m

2
 a časť pozemku reg. 

E KN parc. č. 966/1 o výmere 25 m
2
, spolu 86 m

2
; predmet nájmu celkovo o výmere 124 m

2
, 

všetky pozemky zapísané na LV č. 400 v k.ú. Rača; 

pre FLORABEL s. r. o., Jašíkova 14, Bratislava – mestská časť Ruţinov, 821 03, IČO: 

51 406 357, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu uţívania pozemkov na 

účely prevádzkovania predajne kvetov so záhradným centrom za týchto podmienok: 

- vydanie bezdôvodného obohatenia za obdobie uţívania pozemku bez právneho vzťahu 

najneskôr pri podpise nájomnej zmluvy; 

- výmera spolu: 124 m
2
; 

- cena nájomného spolu: 1 678,- EUR/rok;  

- nájom na dobu určitú 10 rokov;  

- účel nájmu: prevádzkovanie predajne kvetov so záhradným centrom, ktoré sa nachádzajú na 

predmete prenájmu; 

- nájomná zmluva bude podpísaná do 28.02.2021  

V prípade, ţe nájomná zmluva nebude podpísaná do 28.02.2021, toto uznesenie stráca 

platnosť. 
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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  

a) prenájom časti pozemkov pod objektom predajne kvetín, reg. E KN parc. č. 969/2 

o výmere 18 m
2
, parc. č. 969/1 o výmere 15 m

2
, parc. č. 966/1 o výmere 5 m

2
, spolu 38 m

2
 za 

cenu nájmu vo výške 17,00 EUR/m
2
/rok;  

b) prenájom častí pozemkov pod záhradným centrom a plochou na parkovanie 2 áut, resp. 

umiestnenie tovaru - voľne stojacich regálov, kvetov, časť pozemku reg. E KN parc. č. 966/1 

o výmere 32 m
2
, časť pozemku reg. E KN parc. č. 963/1 o výmere 29 m

2
 a časť pozemku reg. 

E KN parc. č. 966/1 o výmere 25 m
2
, spolu 86 m

2
; predmet nájmu celkovo o výmere 124 m

2
, 

všetky pozemky zapísané na LV č. 400 v k.ú. Rača; 

pre FLORABEL s. r. o., Jašíkova 14, Bratislava – mestská časť Ruţinov, 821 03, IČO: 

51 406 357, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu uţívania pozemkov na 

účely prevádzkovania predajne kvetov so záhradným centrom za týchto podmienok: 

- vydanie bezdôvodného obohatenia za obdobie uţívania pozemku bez právneho vzťahu 

najneskôr pri podpise nájomnej zmluvy; 

- výmera spolu: 124 m
2
; 

- cena nájomného spolu: 1 678,- EUR/rok;  

- nájom na dobu určitú 10 rokov;  

- účel nájmu: prevádzkovanie predajne kvetov so záhradným centrom, ktoré sa nachádzajú na 

predmete prenájmu; 

- nájomná zmluva bude podpísaná do 28.02.2021  

V prípade, ţe nájomná zmluva nebude podpísaná do 28.02.2021, toto uznesenie stráca 

platnosť. 
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3.  Dôvodová správa 

 
PREDMET: 
Prenájom časti pozemkov registra E KN parc. č. 969/2 o výmere 18 m

2
, parc. č. 969/1 

o výmere 15 m
2
, parc. č. 966/1 o výmere 62 m

2
, parc. č. 963/1 o výmere 29 m

2
, spolu 124 m

2
. 

Pozemky sú zapísané na LV č. 400 pre k.ú. Rača, vo vlastníctve Hlavného mesta SR 

Bratislavy a zverené na základe protokolu č. 64/1991 o zverení majetku hlavného mesta 

a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov zo dňa 30.09.1991 do správy Mestskej časti 

Bratislava-Rača. 

 

ŢIADATEĽ:  

FLORABEL s. r. o., Jašíkova 14, Bratislava – mestská časť Ruţinov, 821 03, IČO: 

51 406 357. 

 

ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV:  
K. ú. parc. č.    celková výmera   výmera predmetu nájmu  spôsob vyuţitia        cena za m2 

Rača 969/2  149 m2              18 m2        objekt predajne     17 EUR/m2/rok 

Rača 969/1  186 m2   15 m2        objekt predajne     17 EUR/m2/rok 

Rača 966/1  259 m2     5 m2        objekt predajne     17 EUR/m2/rok 

Rača 966/1  259 m2   32 m2      záhradné centrum   12 EUR/m2/rok 

Rača 963/1  127 m2   29 m2      záhradné centrum   12 EUR/m2/rok 

Rača 966/1  259 m2   25 m2                    parkovanie,  

umiestnenie tovaru  12 EUR/m2/rok 

Spolu:              124 m2, nájomné za predmet nájmu spolu 1 678 EUR/rok  

 

 

ÚČEL PRENÁJMU: 

Prevádzkovanie predajne kvetov so záhradným centrom, ktoré sa nachádzajú na predmete 

prenájmu. 

 

CENA ZA PRENÁJOM:  

17 EUR/m
2
/rok – uţívanie pozemku pod objektom, 17 * 38 m

2
 t.j. 646 EUR/rok; 

12 EUR/m
2
/rok – prístupový pozemok, priľahlá plocha k prevádzke – právnické osoby, 12 * 

86 m
2
 t.j. 1 032 EUR/rok. 

 

SKUTKOVÝ STAV: 

Návrh predkladáme na základe ţiadosti spol. FLORABEL s. r. o., Jašíkova 14, 

Bratislava – mestská časť Ruţinov, 821 03, IČO: 51 406 357, podanou dňa 20.11.2020, 

v mene stavebníka zast. Ing. Tamarou Melikantovou, ktorá poţiadala o prenájom časti 

pozemku registra C KN parc. č. 891/29 – bez zaloţeného LV, v stave registra E KN ako časti 

pozemkov parc. č. 969/2, 969/1, 966/1 a 963/1, zapísané na LV č. 400 pre k.ú. Rača, 

v rozsahu podľa geometrického plánu č. 150/2019, vyhotoveným Ing. Peter Šturcel – Geokart 

zo dňa 9.10.2019. Pozemky parc. č. 969/2, 969/1, 966/1 a 963/1 sú vo vlastníctve Hlavného 

mesta SR Bratislavy a zverené na základe protokolu č. 64/1991 o zverení majetku hlavného 

mesta a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov zo dňa 30.09.1991 do správy 

Mestskej časti Bratislava-Rača. 
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Účel nájmu podľa ţiadosti je prenájom pozemku pod objektom kvetinárstva 

„FLORABEL“ spolu so záhradným centrom. Ţiadateľ poţaduje nájom  na dobu neurčitú, 

resp. najmenej na 10 rokov.  

Na pozemkoch parc. č. 891/305 (kvetinárstvo) a 891/306 (záhradné centrum) podľa 

vyššie uvedeného geometrického plánu, ktorý bol vyhotovený na účely zamerania stavby na 

pozemku parc. č. 891/305 a pozemku parc. č. 891/306, ktoré ešte nie sú zapísané v KN, sa 

nachádza kvetinárstvo s oploteným záhradným centrom s vystavenými kvetmi a rastlinami, 

pričom časť kvetinárstva a záhradného centra je v stave reg. E KN na pozemkoch parc. č.  

969/2, 969/1, 966/1 a 963/1 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zverené do správy 

MČ - dotknuté časti pozemkov sú vyznačené na snímke z katastrálnej mapy fialovou farbou. 

Ţltou a zelenou farbou sú vyznačené časti pozemkov vo vlastnej správe Hlavného mesta SR 

Bratislavy. 

 

Podľa Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa 

ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbeţnej odplaty za vecné bremeno zo dňa 16.12.2015,  

tabuľka č. 100 Tabuľka cien prenájmov nehnuteľného majetku, ktorá je v prílohe č. 1 

k rozhodnutiu primátora č. 33/2015, poloţka 16 – uţívanie pozemku pod objektom je 

nájomné vo výške 17,00 EUR/ m
2
/rok (38 m

2
 = nájomné 646,- EUR/rok) a poloţka 12 – 

prístup na pozemok pre podnikateľské účely je nájomné vo výške 12,00 EUR/ m
2
/rok (86 m

2
 

= nájomné 1 032,- EUR/rok), čo predstavuje spolu sumu 1 678,- EUR/rok. 

Podľa Sadzobníka obvyklého nájomného, ktorý je prílohou k navrhovaným Zásadám 

hospodárenia s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava-Rača a s majetkom zvereným do 

správy mestskej časti Bratislava-Rača, ktoré majú byť prerokované MZ MČ Bratislava-Rača, 

je nájomné podľa Časti C Pozemky a nebytové priestory, Poloţka 1B prístup na pozemok 

(prístupové pozemky, prístupové chodníky, priľahlé plochy k prevádzkam, rodinným domom, 

garáţam, záhradám, dvory rodinných domov a pod.), písm. b) právnické a fyzické osoby – 

podnikatelia nájomné vo výške 12,00 EUR/m
2
/rok (61 m

2
 = nájomné 1 032,- EUR/rok) a 

poloţka 1D (Pozemky pod obchodnými a kancelárskymi priestormi, stravovacími 

zariadeniami a sluţbami) vo výške 17,00 EUR/ m
2
/rok (38 m

2
 = nájomné 646,- EUR/rok, čo 

predstavuje spolu sumu 1 678,- EUR/rok. 

 

Predmet nájmu pozemkov v správe Mestskej časti Bratislava-Rača:  

- pozemky pod objektom predajne kvetín: časť pozemku reg E KN parc. č. 969/2 o výmere 18 

m
2
, časť pozemku reg E KN parc. č. 969/1 o výmere 15 m

2
 a časť pozemku reg E KN parc. č. 

966/1 o výmere 5 m
2
, spolu predmet nájmu pod objektom predajne kvetín 38 m

2
; 

- pozemky pod záhradným centrom a plochou na parkovanie 2 áut, resp. umiestnenie tovaru - 

voľne stojacich regálov, kvetov: časť pozemku reg E KN parc. č. 966/1 o výmere 32 m
2
, časť 

pozemku reg E KN parc. č. 963/1 o výmere 29 m
2
 a časť pozemku reg E KN parc. č. 966/1 

o výmere 25 m
2
, spolu predmet nájmu pod záhradným centrom a plochou na parkovanie 2 

áut, resp. umiestnenie tovaru - voľne stojacich regálov, kvetov: 86 m
2
. 

 

Predajňa kvetov so záhradným centrom sa nachádza na pozemkoch, ktoré sú v zmysle 

platného územného plánu Bratislavy vo funkčnej ploche: občianska vybavenosť lokálneho 

významu  (č. funkcie 202) – stabilizované územie. 
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Spoločnosť FLORABEL s. r. o. v mene predchádzajúceho konateľa Ing. Jozefa 

Beladiča v zast. Ing. Melikantovou podala dňa 03.12.2019 na Miestny úrad mestskej časti 

Bratislava-Rača ţiadosť o dodatočné stavebné povolenie spolu s kolaudáciou, za účelom 

legalizácie stavby, nakoľko stavba mala vydané dočasné kolaudačné rozhodnutie. Ţiadateľ, 

ako stavebník dňa 02.03.2020 poţiadal o predĺţenie lehoty na doplnenie dokladov. Aktuálne 

je lehota na doplnenie dokladov predĺţená do 31.12.2020. 

V zmysle priloţenej snímky z katastrálnej mapy sú v ţiadosti o nájom pozemkov pod 

kvetinárstvom a záhradným centrom vyznačené aj 2 parkovacie miesta, ktoré majú byť 

prislúchajúce k prevádzke.  

 

O prenájom častí pozemkov registra E KN parc. č. 969/2, 969/1, 966/1 a 963/1 pod 

kvetinárstvom a záhradným centrom poţiadala dňa 29.06.2020 aj práv. osoba Arina Lovina, 

Pekná cesta 2459/19, 831 52 Bratislava, IČO: 50 013 327. Účel nájmu je kvetinový ateliér; 

maliarske a kvetinové workshopy pre deti a dospelých; predaj ţivých, rezaných, črepníkových 

kvetov a okrasných rastlín; aranţovanie; návrhy a údrţba interiérovej zelene; dekorácie 

kancelárskych, spoločenských, bytových priestorov; kvetinová výzdoba pre všetky 

príleţitosti. Nakoľko nepredloţila ţiadateľka doklad preukazujúci vlastnícke právo 

k predajnému zariadeniu na predaj kvetín, je predloţený na prerokovanie Miestnemu 

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Rača návrh na prenájom uvedených pozemkov pre 

ţiadateľa FLORABEL s. r. o.  

 

Ţiadosť p. Loviny bola prerokovaná dňa 19.10.2020 Komisiou finančnou a 

majetkovou. V rámci diskusie sa členovia komisie zhodli na tom, ţe tento materiál je potrebné 

prerokovať aj s dotknutými osobami na Komisii ţivotného prostredia, výstavby, územného 

plánu a dopravy dňa 20.10.2020. Z diskusie vyplynulo, ţe ţiadosť o prenájom pozemkov je 

podaná inou osobou, neţ je vlastník stavieb umiestnených na týchto pozemkoch. Členovia 

komisie preto prioritne odporúčajú riešiť prenájom pozemkov s vlastníkom stavieb. Komisia 

finančná a majetková k tomuto bodu nezaujala ţiadne stanovisko ani uznesenie.  

 Následne bol návrh na prenájom prostredníctvom videokonferencie prerokovaný 

Komisiou ţivotného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy dňa 20.10.2020 za 

účasti konateľa spoločnosti FLORABEL p. Ţolďáka a Ing. Melikantovou, ktorí oboznámili 

členov komisie s majetkoprávnymi skutočnosťami. Členovia komisie po prerokovaní 

materiálu neprijali stanovisko k ţiadosti o nájom, ktorú podala ţiadateľka a poţiadali 

príslušné oddelenie miestneho úradu preveriť všetky skutočnosti a relevantné dokumenty, 

ktoré sa týkajú uţívania predmetných pozemkov. Po preskúmaní majetkových vzťahov, 

súvislostí a nadväzností vo vzťahu k uţívaniu všetkých pozemkov pod predajňou a 

záhradným centrom  bude materiál s návrhom na prenájom predloţený na prerokovanie na 

najbliţšej komisii. 

Dňa 18.11.2020 na zasadnutí Komisiou ţivotného prostredia, výstavby, územného 

plánu a dopravy oboznámila ţiadateľka p. Lovina prítomných o dôvodoch podania ţiadosti 

o nájom na mestskú časť ako aj na Magistrát hl. mesta SR Bratislavy a objasnila majetkové 

vzťahy a skutočnosti, ktoré sa týkajú uţívania predmetných pozemkov.  

Z dôvodu podania ţiadosti dňa 20.11.2020 spol. FLORABEL s. r. o., v mene 

stavebníka v zast. Ing. Tamarou Melikantovou, o prenájom pozemkov pod kvetinárstvom 
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a záhradným centrom, ktoré sú v správe mestskej časti, bol materiál s návrhom na prenájom 

dňa 23.11.2020 prerokovaný Komisiou finančnou a majetkovou. Členovia komisie boli 

podrobne oboznámení so skutkovým stavom vo vzťahu k uţívaniu predmetných pozemkov a 

k predloţenému návrhu na prenájom nezaujali stanovisko. Členovia komisie zároveň 

poţiadali do nasledujúcej komisie finančnej a majetkovej predloţiť relevantné doklady 

preukazujúce vlastníctvo objektu kvetinárstva ţiadateľom.  

Nakoľko dňa 26.11.2020 zaslal ţiadateľ kúpnu zmluvu na stavbu predajne kvetín, 

predkladáme tento návrh na prenájom častí pozemkov zverených do správy mestskej časti na 

prerokovanie. 
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4. Dokumentácia 

 



9 

 

 
 



10 

 

 



11 

 

 
 

 



12 

 

 



13 

 

 



14 

 

 



15 

 

 



16 

 

 



17 

 

 
 



18 

 

 



19 

 

 
 

 

 



20 

 

 



21 

 

 



22 

 

 



23 

 

 



24 

 

 
 

 

 

 



25 

 

 

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 pouţiteľný pre právne úkony ! 
 

Oddiel:  Sro Vloţka číslo:  126370/B 
 

Obchodné meno:  FLORABEL s. r. o.    (od: 11.09.2020) 

FLORABEL s.r.o. v likvidácii  
  (od: 21.05.2020 do: 
10.09.2020) 

FLORABEL s.r.o.  
  (od: 23.02.2018 do: 
20.05.2020) 

 

Sídlo:  Jašíkova 14  
Bratislava - mestská časť Ruţinov 821 03  

  (od: 11.09.2020) 

Plickova 7509/8  
Bratislava - mestská časť Rača 831 06  

  (od: 23.02.2018 do: 
10.09.2020) 

 

IČO:  51 406 357    (od: 23.02.2018) 
 

Deň zápisu:  23.02.2018    (od: 23.02.2018) 
 

Spoločnosť 
zrušená od:  

21.4.2020    (od: 21.05.2020) 
 

Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným    (od: 23.02.2018) 
 

Predmet činnosti:  Autorizovaný krajinný architekt    (od: 23.02.2018) 

Autorizovaný architekt v rozsahu: architekt pre 
záhradnú architektúru  

  (od: 23.02.2018) 

Uskutočňovanie krajinno-architektonických 
sadovníckych diel  

  (od: 23.02.2018) 

Poskytovanie sluţieb v poľnohospodárstve a 
záhradníctve  

  (od: 23.02.2018) 

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

  (od: 23.02.2018) 

Dizajnérske činnosti    (od: 23.02.2018) 

Čistiace a upratovacie sluţby    (od: 23.02.2018) 

Administratívne sluţby    (od: 23.02.2018) 

Inţinierska činnosť, stavebné cenárstvo, 
projektovanie a konštruovanie elektrických 
zariadení  

  (od: 23.02.2018) 

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 
sluţieb, výroby  

  (od: 23.02.2018) 

Reklamné a marketingové sluţby, prieskum trhu 
a verejnej mienky  

  (od: 23.02.2018) 

Činnosť podnikateľských, organizačných a   (od: 23.02.2018) 

http://www.justice.gov.sk/
http://orsr.sk/default.asp
http://orsr.sk/vypis.asp?ID=412448&SID=2&P=1&lan=en
http://orsr.sk/default.asp
http://orsr.sk/default.asp
http://orsr.sk/vypis.asp?ID=412448&SID=2&P=1&lan=en
http://www.microsoft.sk/
http://www.ditec.sk/
http://www.hp.sk/
http://orsr.sk/default.asp
http://orsr.sk/default.asp
http://orsr.sk/vypis.asp?ID=412448&SID=2&P=1&lan=en
http://www.microsoft.sk/
http://www.ditec.sk/
http://www.hp.sk/
http://orsr.sk/default.asp
http://orsr.sk/default.asp
http://orsr.sk/vypis.asp?ID=412448&SID=2&P=1&lan=en
http://www.microsoft.sk/
http://www.ditec.sk/
http://www.hp.sk/
http://orsr.sk/default.asp
http://orsr.sk/default.asp
http://orsr.sk/vypis.asp?ID=412448&SID=2&P=1&lan=en
http://www.microsoft.sk/
http://www.ditec.sk/
http://www.hp.sk/
http://orsr.sk/default.asp
http://orsr.sk/default.asp
http://orsr.sk/vypis.asp?ID=412448&SID=2&P=1&lan=en
http://www.microsoft.sk/
http://www.ditec.sk/
http://www.hp.sk/
http://orsr.sk/default.asp
http://orsr.sk/default.asp
http://orsr.sk/vypis.asp?ID=412448&SID=2&P=1&lan=en
http://www.microsoft.sk/
http://www.ditec.sk/
http://www.hp.sk/
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ekonomických poradcov  

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

  (od: 23.02.2018) 

Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním 
iných neţ základných sluţieb spojených s 
prenájmom  

  (od: 23.02.2018) 

Prenájom hnuteľných vecí    (od: 23.02.2018) 

Počítačové sluţby a sluţby súvisiace s 
počítačovým spracovaním údajov  

  (od: 23.02.2018) 

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien    (od: 23.02.2018) 
 

Spoločníci:  Milan Ţoldák  
 

 

  (od: 11.09.2020) 

Jozefína Beladičová  
 

 

  (od: 23.02.2018 do: 
20.05.2020) 

Ing. Jozef Beladič  
 

 

  (od: 21.05.2020 do: 
10.09.2020) 

 

Výška vkladu 
kaţdého 
spoločníka:  

Jozefína Beladičová  
( peňaţný vklad )  

  (od: 23.02.2018 do: 
20.05.2020) 

Ing. Jozef Beladič  
( peňaţný vklad )  

  (od: 21.05.2020 do: 
10.09.2020) 

Milan Ţoldák  
Vklad: 5 000 EUR ( peňaţný vklad ) Splatené: 5 
000 EUR  

  (od: 11.09.2020) 

 

Štatutárny orgán:  konateľ    (od: 21.05.2020) 

konatelia  
  (od: 23.02.2018 do: 
20.05.2020) 

Milan Ţoldák  
 

 

Vznik funkcie: 21.07.2020  

  (od: 11.09.2020) 

Ing. Jozef Beladič  
 

 

Vznik funkcie: 23.02.2018 Skončenie funkcie: 
21.07.2020  

  (od: 11.09.2020 do: 
10.09.2020) 

Ing. Jozef Beladič  
 

 

Vznik funkcie: 23.02.2018  

  (od: 23.02.2018 do: 
10.09.2020) 

Arina Lovina  
 

 

 

Vznik funkcie: 23.02.2018  

  (od: 23.02.2018 do: 
20.05.2020) 

Arina Lovina  
 

 

  (od: 21.05.2020 do: 
20.05.2020) 

http://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=%8Eold%E1k&MENO=Milan&SID=0&T=f0&R=1
http://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Beladi%E8ov%E1&MENO=Jozef%EDna&SID=0&T=f0&R=1
http://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Beladi%E8&MENO=Jozef&SID=0&T=f0&R=1
http://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=%8Eold%E1k&MENO=Milan&SID=0&T=f0&R=1
http://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Beladi%E8&MENO=Jozef&SID=0&T=f0&R=1
http://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Beladi%E8&MENO=Jozef&SID=0&T=f0&R=1
http://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Lovina&MENO=Arina&SID=0&T=f0&R=1
http://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Lovina&MENO=Arina&SID=0&T=f0&R=1
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Vznik funkcie: 23.02.2018 Skončenie funkcie: 
07.01.2020  

 

Konanie menom 
spoločnosti:  

V mene spoločnosti konajú konatelia 
samostatne.  

  (od: 23.02.2018) 

 

Základné imanie:  5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR    (od: 23.02.2018) 
 

Likvidácia:  
Dátum vstupu do likvidácie: 21.4.2020  

  (od: 21.05.2020 do: 
10.09.2020) 

 Likvidátor: 

Ing. Jozef Beladič  
 

 

Vznik funkcie: 21.04.2020  

  (od: 21.05.2020 do: 
10.09.2020) 

 Likvidátor: 

Ing. Jozef Beladič  
 

 

Vznik funkcie: 21.04.2020 Skončenie funkcie: 
21.07.2020  

  (od: 11.09.2020 do: 
10.09.2020) 

Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: 
Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.  

  (od: 21.05.2020 do: 
10.09.2020) 

 

Ďalšie právne 
skutočnosti:  

Spoločnosť bola zaloţená zakladateľskou listinou 
zo dňa 22.01.2018 v zmysle príslušných 
ustanovení z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov.  

  (od: 23.02.2018) 

 

Dátum 
aktualizácie 
údajov: 

 08.12.2020 

Dátum výpisu:  09.12.2020 
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5. Stanoviská stálych komisií  
   Materiál: 

   Návrh na prenájom častí pozemkov registra E KN parc. č. 969/2, 969/1, 966/1, 963/1, k.ú. Rača v stave C KN časti pozemkov parc. č. 

891/305 a 891/306, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov. 

    
Komisia stanovisko zapracované A/N zdôvodnenie 

Komisia ţivotného prostredia, 

výstavby, územného plánu a 

dopravy 

 
  

Komisia finančná a majetková  

Členovia komisie finančnej a majetkovej boli podrobne oboznámení so skutkovým stavom vo 

vzťahu k uţívaniu predmetných pozemkov a k predloţenému návrhu na prenájom nezaujali 

stanovisko. Členovia komisie zároveň poţiadali do nasledujúcej komisie finančnej a 

majetkovej predloţiť relevantné doklady preukazujúce vlastníctvo objektu kvetinárstva 

ţiadateľom. 

 

A 

 

 

Komisia školská, kultúrna, 

športová a pre podporu 

podnikania a vinohradníctva   

  

 

Komisia sociálna a bytová    

 

 

 

 

  

 


