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Zastavme korupciu

Haščákova manželka kúpila
lukratívne pozemky. Prišiel o
ne Krúpa
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Kalkulačky

NA JČÍTANEJŠIE Z EKONOMIKY
4 hodiny

Malo o ne záujem aj mesto, no nebojovalo.

3 dni

24 hodín

7 dní

1.

Padne ďalší les. V Jasnej sa chystá nájazd
developerov 23 989

2.

Haščákova manželka kúpila lukratívne
pozemky. Prišiel o ne Krúpa 14 384

3. Príbehy vyhorených, čudný tandem okolo Bödöra
a nová trať v Bratislave 6 325

12. nov 2020 o 16:46 (aktualizované 13. nov 2020 o 8:09) TOMÁŠ VAŠUTA

4.

ODOBERAŤ AUTORA NA EMAIL

Hrubú mzdu treba zrušiť, vytvára v ľuďoch
ilúziu (rozhovor) 5 801

5. Žilinský železničný uzol zmodernizujú, podpísali
zmluvu 3 342
6. Domácnostiam v budúcom roku zlacnie elektrina
2 705

7. Sulík zadal pripraviť nový priemyselný park,
rozhoduje sa o lokalite 2 118
8. Najlepšie nakupuje Prešov, z menších miest
Bardejov 1 080
9. Slovenská pošta sa môže voči pokute odvolať
1 008

10. Najhoršie účinky koronakrízy ešte len prídu 854

TÉMY
EKONÓMIA ĽUDSKOU REČOU
ZASTAVME KORUPCIU
OPUSTENÉ BUDOVY
LÍDRI BIZNISU O KORONAKRÍZE

Pozemky Pavla Krúpu, ktoré skončili v dražbe. (Zdroj: U9)
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BAŠTERNÁKOV POCHYBNÝ KONKURZ

Žiadne napätie či doťahovanie ponúk. V podstate to bol krátky proces. Tak
vyzeralo druhé kolo dražby lukratívnych pozemkov, ktoré sa nachádzajú v
susedstve Horského parku.

#FOODPORN

ČO ČÍTA INDEX

MINIMÁLNA MZDA

EKASA

PODCAST INDEX

Na atraktivite dražby nepridávala len
niekoľkomiliónová hodnota pozemkov, ale
aj ich majiteľ. Pozemky totiž vlastnil
finančník a spoluzakladateľ finančnej
skupiny Arca Capital Pavol Krúpa.

Vypnúť reklamu

Pre finančné problémy ich však
financujúca banka poslala do dražby. Kým
v prvom kole sa kupec nenašiel, druhé kolo
bolo úspešné.

SÚVISIACI ČLÁNOK

Na Záhorí vzniká luxusný
rezort. Stoja za ním
Haščákovci (+foto)

Pozemky mieria do rúk nového vlastníka.
A nebude ním mesto, ktoré o ne prejavilo
záujem a zúčastnilo sa aj na druhom kole

Čítajte

aukcie.

Dvaja účastníci
Dražobník na začiatku dražby konštatoval, že zábezpeku, ktorá bola
nevyhnutná na účasť, zložili dvaja záujemcovia. Do boja o lukratívny areál,
situovaný v susedstve štátneho areálu Ekoiuventa, sa tak pustilo menej
záujemcov ako v prvom kole.
V tom zábezpeku zložili traja účastníci. Cena pritom v druhom kole výrazne
klesla z 13,52 na 11,61 milióna eur. Dražobná spoločnosť však účastníkov vopred
upozornila, že tentoraz sa cena počas aukcie nebude v prípade nezáujmu
znižovať.

INZERCIA - TLAČOVÉ SPRÁVY

V prvom kole totiž cena v priebehu licitácie šesťkrát klesla až na hodnotu 12,92
milióna eura, keď bola dražba ukončená.

Vybrané

Najnovšie

Najčítanejšie

1. Mať po ruke bankomat na vklady je v dnešnej
dobe výhodou

Aj preto sa dalo očakávať, že ten, kto zloží zábezpeku vo výške 49-tisíc eur, a
zúčastní sa na dražbe, akceptuje vyvolávaciu cenu. Už vopred pritom bolo isté,
že jedným z účastníkov bude aj mesto. To totiž verejne hovorilo o tom, že má
záujem o lukratívne pozemky.

2. Tieto technológie môže závidieť Slovákom svet
3. Príbehy vyhorených, tandem okolo Bödöra a nová
trať v Bratislave
4. Oslávte nový rok v teple: Cestujte na Zanzibar
úplne bezpečne
5. Bookmaker Niké: Tipéri očakávajú postup
Slovenska
6. Zápas roka rozhodne o všetkom : Doletia sokoli na
EURO?
7. Ako nahradiť fosílne palivá geotermálnou
energiou?
8. Učiteľka roka 2018: Koľko času by malo dieťa tráviť
za počítačom
9. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve
veci
10. Napečte si chutné sušienky s vôňou tymianu bez
lepku a laktózy
PR články vašej ﬁrmy na tomto mieste ›

Vypnúť reklamu

Pozemky Pavla Krúpu, ktoré sa dražili (zdroj: U9)

"Náš úmysel zachrániť tento areál pred developerskou výstavbou a vrátiť ho
Bratislavčankám a Bratislavčanom naďalej pretrváva," uviedlo mesto na
sociálnej sieti po neúspešnom prvom kole. Okrem toho poukázalo na to, že
ponúkaná cena v prvom kole bola nad finančné možnosti mesta.

Známy nový majiteľ
Mesto nakoniec na dražbu aj prišlo. Oproti predstaviteľom magistrátu stála
záujemkyňa, ktorá sa zúčastnila aj v prvom kole. K ich "súboju" a preťahovaniu
o výslednú cenu, ktoré poznáme z amerických filmov, však nedošlo. Po
otvorení dražby zdvihla dražobný terčík len záujemkyňa, zástupcovia mesta
nekontrovali.
Predaj tak bol v priebehu pár sekúnd ukončený. Pozemky za 11,61 milióna eur
kúpil protikandidát mesta. A areál bude opäť vlastniť verejne známa osoba.
Pozemky totiž kúpila ako súkromná osoba Valéria Haščáková, manželka
spolumajiteľa finančnej skupiny Penta Investments Jaroslava Haščáka.
"Kúpila som to ako fyzická osoba. Plány s pozemkami zatiaľ nemám," povedala
INDEXU.
V realitnom svete však nie je úplným nováčikom. Ako INDEX informoval ešte
v máji tohto roka, Haščákovci realizujú ako súkromníci projekt luxusného
rezortu na Záhorí.
V lokalite Vývrat zatiaľ postavili tri objekty. Jeden z nich bodoval aj v ankete
CE.ZA.AR 2017 v kategórii Občianske a priemyselné stavby. Aj keď o ankete
informovali všetky relevantné médiá, nikto vtedy neodhalil, že za ním stoja
manželia Haščákovci.

Komplex, ktorý postavila spoločnosť Vývraty. Jej majiteľmi sú manželia Haščákovci, (zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

Zatiaľ posledným je objekt, ktorý má byť využívaný aj na komerčné účely.
"Projektoval ho významný holandský architekt Bjarne Mastenbroek z ateliéru
SeARCH, ktorý stojí za viacerými významnými stavbami po celej Európe. Dom
bude ponúkaný na trhu na prenájom, podobne ako sa prenajímajú chalety v
Alpách," konštatoval v máji hovorca Penta Investments Gabriel Tóth.
V súvislosti s novým majiteľom pozemkov je zaujímavé aj to, že pozemky v
susedstve Horského parku poslala do dražby Privatbanka. Tá pritom spadá do
portfólia finančnej skupiny Penta Investments.

Odrezaný štát?
INDEX sa s otázkami, prečo sa mesto zúčastnilo na dražbe a neponúklo aspoň
vyvolávaciu cenu, obrátil aj na magistrát.
„Napriek našej snahe ministerstvo školstva nepristúpilo k spoločnému
postupu, ktorý by posilnil naše možnosti získať tieto pozemky v dražbe,“
uviedla pre INDEX hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.
Podľa jej slov mesto si mohlo dovoliť kúpiť pozemky približne za sumu sedem
miliónov eur. Záujem magistrátu o pozemky pritom nemusel byť motivovaný
len bojom s developermi.
Magistrát pred prvým kolom deklaroval, že má vyriešenú aj otázku
financovania prípadnej kúpy. Nákup chcelo mesto zrealizovať s podporou a
finančnými zárukami ministerstiev a iných subjektov.
Motívom na spoločný postup s
ministerstvami mohla byť aj pomerne
komplikovaná pozícia štátnych pozemkov.
Ministerstvo školstva totiž vlastní susedný
areál Ekoiuventy s kúpaliskom Mičurin.
Prístupová cesta k štátnemu areálu však
vedie cez pozemky, ktoré sa dražili. Iný
prístup k areálu nie je, pretože štátne
pozemky sú obklopené súkromnými.

SÚVISIACI ČLÁNOK

Penta nakupovala v
Dúbravke. Pripravuje veľký
bytový projekt

Ministerstvo školstva však nevyužilo
Čítajte
predkupné právo k pozemkom. Teraz sa
bude musieť dohodnúť s novou majiteľkou
na podmienkach využívania časti jej
pozemkov. Navyše, na vydražených pozemkoch stojí aj časť budov vo
vlastníctve ministerstva školstva.
Magistrát avizuje, že možný projekt bude pozorne sledovať. „Mesto bude v
súvislosti s projektom v areáli Mičurin striktne sledovať jeho súlad s platným
územným plánom,“ konštatuje Rajčanová.

Čo bude môcť stavať nová majiteľka?
Celková rozloha predávaného areálu je takmer 25-tisíc štvorcových
metrov. Nachádzajú sa na ňom aj národné kultúrne pamiatky. Podľa
územného plánu môže nový majiteľ časť pozemkov využiť na občiansku
vybavenosť s doplnkovou funkciou pre šport a rekreáciu, resp. občiansku
vybavenosť so zeleňou. Podľa územného plánu môžu na pozemkoch
vyrasť najvyššie dvoj-, resp. trojpodlažné objekty s jedným ustúpeným
podlažím (podkrovím).

Menšinový podiel Penty vo vydavateľstve Petit Press nemá žiadny vplyv na
redakčný obsah.
Tento text ste mohli čítať vďaka tomu, že platíte za obsah. Vážime si to.

T O M Á Š V A Š U TA

Chcete dostať upozornenie na najnovší článok tohto autora?
Objednajte si notiﬁkáciu priamo na váš e-mail.
ODOBERAŤ AUTORA NA EMAIL

DISKUSIA (20)

ZDIEĽAŤ NA FACEBOOKU (127)

Vypnúť reklamu

Reklama

Vybuduj své město
Veď války, dobývej území, vybuduj impérium. Hraj FoE.

Forge of Empires

Otevřít

Najnovšie príspevky:

Vypnúť reklamu

VANDALF -PRED 13 MINÚTAMI

„ Demokracia je na hov*o systém . Volič nič o ničom nevie, volič je hov*o . Volič vníma iba
absolútny povrch

1751084 -PRED 44 MINÚTAMI

Ale pan Vallo povedal v desiatich rozhovoroch ze to ide vyriesit...

1751084 -PRED 45 MINÚTAMI

No pan Vallo ich isiel s velkym PR kupit.Tak len konstatujem, ze PR sice bolo, ale nezvladol to
dotiahnut do konca, ako obvykle.

SYN ČLOVEKA -PRED 54 MINÚTAMI

Skôr to niekto nezvládol po ´89. Dnes by to boli stále mestské pozemky a nič by mesto
nemuselo nikomu platiť.

SYN ČLOVEKA -PRED 56 MINÚTAMI

že mesto mestské pozemky rozdalo za babku a teraz má za ne platiť milion krát viac

+ PRIDAŤ PRÍSPEVOK
ČÍTAŤ CELÚ DISKUSIU (18)

Téma: Jaroslav Haščák
Penta nevidi žiadny zmysel v žalobe na premiéra Matoviča
Speaker of parliament met with Penta partner, each offered a different explanation
Kollárovi prekáža bulvár. Ale odkedy?
Kollár o stretnutí s Haščákom: Riešil som len útoky médií
Bödör a Penta. Prečo taká schéma a čo je na tom najzvláštnejšie

BLOGY SME
Ekonomika

Najčítanejšie

1. Pavel Macko: Potrebujeme protimaﬁánsky balíček!
2. Jakub Šimek: Prísny otec ﬁnancií Eduard Heger
3. Martin Ondráš: Zvýšenie cien za prenájom pôdy,
alebo skutočne sa nedalo aj inak?

PREČÍTA JTE SI A J ĎALŠIE ČLÁNKY K TÉME

4. Jakub Šimek: Tatranský tiger 3.0
5. Inštitút zamestnanosti : Ako narástla
nezamestnanosť?

Článok je zaradený aj do ďalších tém
Penta

6. Jana Venhartová: Potravinová bezpečnosť štátu?
Ústava nám právo na jedlo negarantuje.
7. Martin Ondráš: Slovenský gazda je už ohrozený
druh

Hlavné správy zo Sme.sk

8. Generácia 3.0 : Učia deti ﬁnančnej gramotnosti:
Všetko, čo sme robili na školení, bolo využiteľné v
praxi

Prémiový obsah

Vykúpenie z korony príde najskôr po
novom roku. Majú doraziť prvé vakcíny
Aby človek získal imunitu, bude sa musieť očkovať dvoma
dávkami.

Prémiový obsah

Hrdina Slovákov má na drese štyri
písmená a vlastní lakovňu
Prečo je Kucka slovenský unikát?

Prémiový obsah

KOMENTÁR PETRA SCHUTZA

Komunitný nonsens

Prezenčné vzdelávanie len pre otestovaných žiakov je
nezmysel.
CYNICKÁ OBLUDA

Slušní a bezúhonní občania

Matematika je jasná: kto pochoduje s náckami, je sám nácek.
Môžete mať okolo toho rečí o slušnosti koľko len chcete.

Neprehliadnite tiež
Prémiový obsah

Sídlila v obchodných centrách. Servisná
sieť mieri do konkurzu
Pobočky mala hlavne v Bratislave.

Prémiový obsah

Súboj farmafiriem ide do finále. Miliardy
minuté na vývoj vakcíny slávia prvé
úspechy
Kto vyhrá preteky s časom a príde s vakcínou ako prvý.

Prémiový obsah

Padne ďalší les. V Jasnej sa chystá
nájazd developerov
V lyžiarskom stredisku sa má stavať.

Prémiový obsah

PÍŠE VLADIMÍR BALÁŽ

Čo by pre Slovensko znamenala
investícia Volkswagenu

Áno, skutočne nám hrozí, že zostaneme krajinou zamastených
overalov.
Dovolenka Reality Recenzie Reštaurácie Zľavy

Vyberte si z 61123
nehnuteľností
Byty
Domy
Prenájmy
PREDA J: stavebný pozemok,
Vápencová ulica

119000.00 €

SUPER LOKALITA! VEĽKÝ 2.
IZB. BYT SO SAMOSTATNÝMI
IZBAMI! INTERNET PRI OC
VIVO CETRÁL NOVÉ MESTO

520.00 €

Už ste čítali?
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SVET
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Už to nie sú len neurčité
svedectvá, vyšetrovatelia
sa blížia k Smeru

Robert Kaliňák:
Nechystám sa utiecť, nič
som nespáchal

Zjednotil stranu a
netreba sa báť jeho
twitteru. Päť dôvodov,
prečo vyhral Biden

Šieste poschodie: Odkiaľ
Bödör riadil Gašparovu
políciu

Je to len symbol, ale
tento rok nebude. Trump
do Bieleho domu Bidena
nepozve
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