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kód uzn.    5.3. 
5.3.1. 

                     5.3.5 
NÁVRH UZNESENIA 

 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 
 

odporúča 
 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR            
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, nájom pozemkov v Bratislave, 
k. ú. Staré Mesto:  
parc. č. 4746/2 – ostatné plochy vo výmere 5 249 m2,   

parc. č. 4746/55 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 26 m2,  
parc. č. 4746/56 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 26 m2, 
parc. č. 4746/57 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m2,  
parc. č. 4746/197 – ostatné plochy vo výmere 949 m2,    
parc. č. 4746/198 – ostatné plochy vo výmere 1 560 m2, 
parc. č. 4746/199 – ostatné plochy vo výmere 811 m2, 
parc. č. 4746/200 – ostatné plochy vo výmere 1 259 m2, 
parc. č. 4746/201 – ostatné plochy vo výmere 588 m2, 
parc. č. 4746/202 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 141 m2, 
a časti pozemku parc. č. 4746/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 236 m2, ktorého je 
hlavné mesto podielovým spoluvlastníkom v podiele 14717/67309, pričom výmera predmetu 
nájmu prislúchajúca na spoluvlastnícky podiel hlavného mesta predstavuje 52 m2,  
spolu vo výmere 10 681 m2, Telovýchovnej jednote Slovan Patrónka so sídlom na 
Lovinského 43 v Bratislave, IČO 30 805 261, za účelom užívania pozemkov na 
prevádzkovanie oploteného športového areálu a aktivít s tým spojených (reštaurácia, bufet, 
predaj a servis športových potrieb, posilňovňa, regenerácia, odstavná plocha pre motorové 
vozidlá), vrátane vykonania rekonštrukcie športového areálu, na dobu určitú odo dňa 
účinnosti zmluvy do 31.1.2034, za nájomné: 
 
Variant 1: podľa návrhu žiadateľa 
 
0,70 Eur/m2 ročne, pod tenisovými ihriskami vo výmere 4 579 m2, spolu 3 205,30 Eur ročne, 
0,50 Eur/m2 ročne, pod volejbalovými ihriskami a priľahlou plochou vo výmere 4 701 m2, 
spolu 2 350,50 Eur ročne, 
20,00 Eur/m2 ročne, pod objektom reštaurácie vo výmere 141 m2, spolu 2 820,00 Eur ročne, 
0,70 Eur/m2 ročne, pod objektom polyfunkčného bytového domu vo výmere 52 m2, spolu 
36,40 Eur ročne, 
0,50 Eur/m2 ročne, pod odstavnou plochou pre motorové vozidlá vo výmere 1 180 m2, spolu 
590,00 Eur ročne, 
7,50 Eur/m2 ročne, pod prístupom k polyfunkčnému bytovému domu vo výmere 28 m2, 
spolu 210,00 Eur ročne,  
čo predstavuje ročne sumu vo výške 9 212,20 Eur.     
 
 
 
 



Variant 2:  podľa Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za 
vecné bremeno 

 (nájomné za športové ihriská a prístupy využívané na nepodnikateľské 
účely)  

 
0,50 Eur/m2 ročne, pod športovými ihriskami a priľahlou plochou vo výmere 9 280 m2, spolu 
4 640,00 Eur ročne, 
22,00 Eur/m2 ročne, pod objektami reštaurácie a polyfunkčného bytového domu vo výmere 
193 m2, spolu 4 246,00 Eur ročne, 
5,50 Eur/m2 ročne, pod parkoviskom vo výmere 1 180 m2, spolu 6 490,00 Eur ročne, 
8,00 Eur/m2 ročne, pod prístupom k polyfunkčnému bytovému domu vo výmere 28 m2, 
spolu 224,00 Eur ročne,  
čo predstavuje ročne sumu vo výške 15 600,00 Eur,       
 
Variant 3:  podľa Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hl. mesta SR Bratislavy, 

(nájomné za športové ihriská a prístupy využívané na podnikateľské 
účely)  

 
5,00 Eur/m2 ročne, pod športovými ihriskami a priľahlou plochou vo výmere 9 280 m2, spolu 
46 400,00 Eur ročne, 
22,00 Eur/m2 ročne, pod objektami reštaurácie a polyfunkčného bytového domu vo výmere 
193 m2, spolu 4 246,00 Eur ročne, 
5,50 Eur/m2 ročne, pod parkoviskom vo výmere 1 180 m2, spolu 6 490,00 Eur ročne, 
16,00 Eur/m2 ročne, pod prístupom k polyfunkčnému bytovému domu vo výmere 28 m2, 
spolu 448,00 Eur ročne,  
čo predstavuje ročne sumu vo výške 57 584,00 Eur,       
 
s podmienkou: 
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude 
nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.  

 
Návrh na schválenie nájmu pozemkov v k. ú. Staré Mesto Telovýchovnej jednote Slovan 
Patrónka ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, je predložený na schválenie 
v mestskom zastupiteľstve z dôvodu, že telovýchovná jednota na predmete nájmu dlhoročne 
prevádzkuje fungujúci športový areál slúžiaci širokej verejnosti, pričom usporiadanie 
majetkovoprávneho vzťahu k pozemkom umožní žiadateľovi pokračovanie v činnosti 
fungovania telovýchovnej jednoty a ďalší rozvoj športového areálu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
PREDMET:  Nájom pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy na ul. Pri 

Habánskom mlyne v k. ú. Staré Mesto 
 
ŽIADATE Ľ: Telovýchovná jednota Slovan Patrónka 

Lovinského 43 
811 04 Bratislava 
IČO 30 805 261 

 
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV   a   Ú ČEL NÁJMU: 
      výmera 
      celková/   
parc. č.      LV č. druh pozemku   /na prenájom účel nájmu   
4746/2  1656 ostatné plochy  5 249 m2 plochy priľahlé k ihriskám  

odstavné plochy pre motor. vozidlá 
prístup k polyfunkčnému domu 
volejbalové ihriská 

4746/55  1656 zast. plochy       26 m2 plochy priľahlé k ihriskám  
4746/56  1656 zast. plochy       26 m2 plochy priľahlé k ihriskám 
4746/57  1656 zast. plochy       20 m2 plochy priľahlé k ihriskám  
4746/197  1656  ostatné plochy     949 m2 tenisové ihriská   
4746/198  1656 ostatné plochy     1 560 m2 tenisové ihriská   
4746/199  1656 ostatné plochy     811 m2      tenisové ihriská 
4746/200  1656 ostatné plochy  1 259 m2  tenisové ihriská 
4746/201 1656 ostatné plochy     588 m2 volejbalové ihriská 
4746/202  1656 zast. plochy     141 m2  objekt reštaurácie  
  spolu               10 629 m2 
            
       podiel na pozemku 
   druh  celková prislúchajúci  výmera na 
parc. č.  LV č. pozemku   výmera  hlavnému mestu prenájom         
4746/83 9639 zast. plochy  236 m2   14717/67309  52 m2   
    
spolu vo výmere 10 681 m2 

 
Poznámka:  na pozemku parc. č. 4746/83 sa nachádza stavba so súpisným číslom 4653 - 

polyfunkčný bytový dom, v podielovom spoluvlastníctve TJ Slovan Patrónka 
a ďalších štyroch podielových spoluvlastníkov, LV č. 8645. Výmera pozemku, 
ktorá prislúcha hlavnému mestu, vypočítaná podľa prislúchajúcich podielov, je 
52 m2. 

 
DOBA NÁJMU:   nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú do 31.1.2034 
 
Poznámka:  doba nájmu je navrhovaná rovnaká ako v Zmluve o nájme nehnuteľnosti č. 

662/2013 uzatvorenej medzi žiadateľom a mestskou časťou Bratislava–Staré 
Mesto, ktorej predmetom nájmu sú pozemky zverené do správy mestskej časti 
pod časťou športového areálu (časť tenisových a volejbalových ihrísk).   

 
 
 



VÝŠKA NAVRHOVANÉHO NÁJOMNÉHO:  
 
Alternatíva 1:  podľa návrhu žiadateľa  
 nájomné                  nájomné 
 Eur/m2 ročne  účel    výmera           Eur ročne 
     0,70    tenisové ihriská    4 579 m2 3 205,30 
   0,50   volejbal. ihriská a priľahlá plocha 4 701 m2 2 350,50 
 20,00    reštaurácia        141 m2 2 820,00 
       0,70  polyfunkčný bytový dom       52 m2      36,40 
   0,50     odstavná plocha     
    pre motorové vozidlá    1 180 m2     590,00 
   7,50    prístup k polyfun. bytovému domu         28 m2    210,00 

     spolu            10 681 m2         9 212,20 Eur ro čne 
 
Zdôvodnenie žiadateľom navrhovanej výšky nájomného:  

• návrh nájomného vo výške 0,70 Eur/m2 ročne za pozemky pod tenisovými ihriskami 
vychádza z  nájomného dojednaného v platnej a aktuálnej Zmluve o nájme 
nehnuteľnosti č. 662/2013 medzi TJ Slovan Patrónka a mestskou časťou Bratislava – 
Staré mesto.  

• návrh nájomného vo výške 0,70 Eur/m2 ročne za pozemok pod polyfunkčným 
bytovým domom vychádza zo skutočnosti, že polyfunkčný dom slúži na dočasné 
ubytovanie správcu areálu, prevádzkovanie telocvične, slúžiacej na bezodplatné 
používanie návštevníkmi športového areálu, chodby, recepcia s dispečingom, šatne, 
sprchy, WC, kotolňa, sklad, dielňa. Priestory priamo súvisia s využívaním športových 
plôch pre členov TJ a návštevníkov športového areálu. 

• návrh nájomného vo výške 0,50 Eur/m2 ročne za pozemok slúžiaci na parkovanie 
vychádza zo skutočnosti, že plocha nie je parkovisko. Je možné ju definovať ako 
odstavnú plochu pre motorové vozidlá, ktorá priamo súvisí so športovou činnosťou 
v športovom areáli, slúži návštevníkom areálu a členom TJ, nikdy nebola a ani 
v súčasnosti nie je spoplatňovaná a čiastočne odľahčuje parkovanie na súbežnej 
komunikácii. Je predpoklad, že prípadným budúcim spoplatnením parkovacej plochy, 
do ktorého by telovýchovnú jednotu donútila len výška nájomného podľa Rozhodnutia 
primátora, príde k situácii, že návštevníci športového areálu budú na parkovanie 
využívať priľahlé komunikácie.  

• návrh nájomného vo výške 7,50 Eur/m2 ročne za pozemok slúžiaci ako prístup k  
polyfunkčnému bytovému domu, je ponechať túto sadzbu na cene, aká je v pôvodnej 
nájomnej zmluve, stanovenej v dodatku č. 2. 

 
Alternatíva 2:  podľa Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné 
bremeno 

 (nájomné za športové ihriská a prístupy využívané na nepodnikateľské 
účely)  

 
 nájomné                 nájomné 
 Eur/m2 ročne účel     výmera  Eur ročne  
     0,50    športové ihriská a priľahlá plocha 9 280 m2 4 640,00 
 22,00    reštaurácia a polyfun. bytový dom    193 m2 4 246,00 
   
  5,50 (25% z nájomného pod objektami)    
      odstavná plocha     
    pre motorové vozidlá    1 180 m2  6 490,00  



  
  8,00    prístup k polyfun. bytovému domu         28 m2    224,00 

     spolu                       10 681 m2       15 600,00 Eur/rok    
 
Alternatíva 3:  podľa Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
 (nájomné za športové ihriská a prístupy využívané na podnikateľské 

účely)  
 
 nájomné                 nájomné 
 Eur/m2 ročne účel     výmera  Eur ročne  
     5,00    športové ihriská a priľahlá plocha 9 280 m2 46 400,00 
 22,00    reštaurácia a polyfun. bytový dom    193 m2   4 246,00 
   5,50 (25% z nájomného pod objektami)    
      odstavná plocha     
    pre motorové vozidlá    1 180 m2    6 490,00  
     
  16,00    prístup k polyfun. bytovému domu         28 m2      448,00 

     spolu                       10 681 m2         57 584,00 Eur/rok    
  
SKUTKOVÝ STAV: 
 
Dňa 30.11.2001 TJ Slovan Patrónka so sídlom na Lovinského 43 v Bratislave uzatvorila 
s hlavným mestom SR Bratislavou Zmluvu o nájme pozemku č. 08 88 0725 01 00, ktorej 
predmetom bol nájom pozemkov v k. ú. Staré Mesto na ul. Pri Habánskom mlyne v celkovej 
výmere 13 382 m2, za účelom prevádzkovania športového areálu TJ Slovan Patrónka na 
aktivity spojené s telesnou kultúrou, športom a s tým súvisiacich činností,  

- nájomné bolo stanovené  – 0,66 Eur/m2 ročne pod tenis. a volejbal. ihriskami, 
        – 0,17 Eur/m2 ročne za zeleň a ostatnú plochu, 
              – 18,26 Eur/m2 ročne za pozemok pod reštauráciou, 

     spolu 10.605,79 Eur ročne,  
- doba nájmu bola dojednaná do 29.11.2011.  

 
Poznámka: 1/  Nájomná zmluva je podľa § 676 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka    

každoročne obnovovaná vždy na jeden rok. 
2/  Rozdiel medzi výmerou pozemkov 13 382 m2, prenajatých TJ Slovan 

Patrónka nájomnou zmluvou z roku 2001 a v súčasnosti prenajímanou 
výmerou pozemkov 10 681 m2, spočíva v skutočnosti, že pozemky parc.       
č. 4734/5-10 s celkovou výmerou  2 517 m2, vedené na LV č. 10 pre 
vlastníka hlavné mesto SR Bratislava, boli protokolom č. 93/91 zverené do 
správy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, a teda nie sú predmetom 
tohto návrhu na nájom. 

 
Dňa 9.5.2007 bol uzatvorený Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve, ktorého predmetom bolo 
doplnenie účelu nájmu o vybudovanie terasy s výmerou 83 m2 jej vydláždením zámkovou 
dlažbou a prekrytím drevenou pergolou. Terasa je súčasťou oddychovej a zhromažďovanej 
zóny pri spoločenských a športových podujatiach. 
 
Dňa 9.4.2010 bol uzatvorený Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve, ktorého predmetom bolo 

- doplnenie účelu nájmu o vybudovanie a užívanie vstupnej lávky na 1. nadzemné 
podlažie objektu a manipulačnej plochy s výmerou 28 m2 k stavbe na parc. č. 4746/83 
a 

- stanovenie výšky nájomného 11 870,74 Eur ročne. 



Pred skončením doby nájmu TJ Slovan Patrónka požiadala o uzatvorenie novej nájomnej 
zmluvy na dotknuté pozemky na obdobie ďalších 20 rokov s tým, že tieto pozemky aj naďalej 
budú slúžiť na športovo rekreačné aktivity občanov Bratislavy. Na pozemkoch sa okrem 
tenisových a volejbalových ihrísk nachádzajú aj stavby: 

- stavba reštaurácie so súpisným číslom 6062 na parcele č. 4746/202, ktorá je podľa LV 
č. 2466 vo vlastníctve žiadateľa a  

- stavba polyfunkčného bytového domu so súpisným číslom 4653 na parcele č. 4746/83, 
ktorá je podľa LV č. 8645 v podielovom spoluvlastníctve TJ Slovan Patrónka 
a ďalších štyroch spoluvlastníkov.  
Ambíciou TJ je dobudovať areál do modernej podoby rozšírením ponuky športovísk 

a zvýšiť úroveň služieb: vybudovať viacúčelovú športovú halu, novú horolezeckú stenu, 
moderné detské ihrisko, rozšíriť kapacitu sociálnych a regeneračných zariadení 
a zrekonštruovať parkovisko. Z tohto dôvodu žiadajú usporiadanie nájomného vzťahu na 
dlhšie obdobie: 20-30 rokov za symbolické nájomné.   
 
Dňa 31.1.2014 uzatvorila TJ Slovan Patrónka s Mestskou časťou Bratislava–Staré Mesto 
zmluvu o nájme, ktorej predmetom sú pozemky parc. č. 4734/5-11 s celkovou výmerou    
3 435 m2 vo vlastníctve hlavného mesta - zverené do správy mestskej časti,  

- účelom nájmu je prevádzkovanie časti športovísk - tenisových a volejbalových kurtov, 
- výška nájomného bola dojednaná na 0,70 Eur/m2 ročne, čo spolu predstavuje             

2 404,50 Eur ročne, 
- nájom bol dojednaný na dobu určitú 20 rokov, t. zn. do 31.1 2034. 

 
Dňa 10.4.2015 sa na hlavné mesto SR Bratislavu obrátila advokátska kancelária SP & P s.r.o., 
ktorá zastupuje TJ Slovan Patrónka, so žiadosťou o predĺženie nájomnej zmluvy. 
 
Dňa 21.4.2015 TJ Slovan Patrónka požiadala o vydanie súhlasu s rekonštrukciou športového 
ihriska, pozostávajúcej z opravy povrchu, oplotenia, osvetlenia a zariadenia ihrísk. 
 
Dňa 4.7.2016 bol uzatvorený Dodatok č. 08-88-0725-01-03 k nájomnej zmluve, ktorého 
predmetom bolo zúženie predmetu nájmu o pozemky zverené do správy MČ Bratislava–Staré 
Mesto a s tým spojená úprava výšky nájomného na 11 121,54 Eur ročne. 
 
V doplnení podania  TJ uviedla, že v súčasnej dobe má TJ okolo 180 členov - počas roka sa 
počet členov mení, areál je využívaný členmi TJ a verejnosťou neobmedzene, ročná 
návštevnosť športového areálu je cca 20 000 ľudí (letná aj zimná sezóna). Pozemky nie sú 
ďalej podnajímané.  
 
TJ Slovan Patrónka sa zaoberá sa výlučne činnosťou v oblasti športu bližšie podrobné 
informácie o činnosti TJ sú uvedené v Správe o činnosti TJ, ktorá je prílohou tohto materiálu. 
 
V reakcii na návrh nájomnej zmluvy TJ uviedla, že výšku nájomného podľa Rozhodnutia č. 
33/2015 primátora hl. mesta SR Bratislavy  - nie je schopná z výnosov športového areálu 
pokryť. Z tohto dôvodu predkladá výšku nájomného opierajúc sa o nájomnú zmluvu 
uzatvorenú v roku 2014 medzi TJ a mestskou časťou Bratislava–Staré Mesto, ktorá vo výške 
nájomného rešpektuje možnosti TJ a čiastočne zohľadňuje situáciu v oblasti športovej 
činnosti a prevádzky športových zariadení v našom meste. Ďalej uviedli, že predmetné 
pozemky vzhľadom na umiestnenie rozsiahleho množstva a druhov inžinierskych sietí, 
umožňujú výstavbu športových objektov len v obmedzenom  rozsahu a s obmedzenou 
dispozíciou, čo dané pozemky výrazne znehodnocuje. 
Poznámka:  návrh výšky nájomného predložený Telovýchovnou jednotou je uvedený vo  

Variante1 tohto návrhu na nájom. 



Na základe vyššie uvedeného predkladáme na schválenie nájom pozemkov 
Telovýchovnej jednote Slovan Patrónka ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a 
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
z dôvodu, že telovýchovná jednota na predmete nájmu dlhoročne prevádzkuje fungujúci 
športový areál slúžiaci širokej verejnosti, pričom vysporiadanie majetkovoprávneho vzťahu 
k pozemkom umožní žiadateľovi pokračovanie v činnosti fungovania telovýchovnej jednoty a 
ďalší rozvoj športového areálu. 
 
 
STANOVISKÁ  K  NÁJMU   
 

• Oddelenie usmerňovania investičnej činnosti – Územný plán hlavného mesta SR 
Bratislavy, rok 2007 stanovuje pre dané územia funkčné využitie:  

- šport, telovýchova a voľný čas, pre pozemky parc. č. 4746/2, parc. č. 4746/197-199, 
parc. č. 4746/202,  

- málopodlažná zástavba obytného územia, pre pozemky parc. č. 4746/200,201, 
4746/83, 4746/55-57. 

Pre dané územie bol vypracovaný Územný plán zóny Machnáč, pozemky parc. č. 4746/2, 
4746/197-202, 4746/83, 4746/55-57 sú súčasťou sektora 4-44/1, kde platia záväzné 
regulatívy funkčného využitia:  

- zachovať: plochy športu a rekreácie,  
- typologický druh zástavby: bytový dom, rodinný dom, 
- doprava a technická infraštruktúra: rešpektovať existujúce trasy a ochranné pásma 

vedení technickej vybavenosti. 
 

• Oddelenie dopravného inžinierstva (ODI)– s nájmom pozemkov súhlasí s podmienkami: 
1. TJ zabezpečí osadenie dopravného značenia na zamedzenie parkovania na 

komunikácii Pri Habánskom mlyne v celom úseku jemu prenajatých pozemkov, na 
základe odsúhlaseného projektu organizácie dopravy a pokynov príslušného správcu 
komunikácií (sekcie správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností, 
oddelenie správy komunikácií), v termíne t.j. do 30 dní po určení dopravného 
značenia, 

 ODI vypracuje a predloží na odsúhlasenie projektu organizácie dopravy v komisii pre 
určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení.  

2. TJ odstráni reklamné pútače na oplotení pozemku parc. č. 4746/2, k. ú. Staré Mesto, 
pre zabezpečenie rozhľadu, okamžite, najneskôr do 2 mesiacov po podpísaní nájomnej 
zmluvy.  

3. TJ zabezpečí projektovú dokumentáciu, odsúhlasenú magistrátom, s náležitými 
povoleniami na realizáciu chodníka na komunikácii Pri Habánskom mlyne zo strany 
rodinných domov v úseku od svetelne riadeného priechodu pre chodcov cez ulicu Pri 
habánskom mlyne v križovatke Mlynská dolina do križovatku Lovinského tak, aby 
najmenšia voľná šírka chodníka bola 1,5 m, odporúčané je vybudovanie chodníka 
v šírke min. 2,25 m. 
Spôsob financovania, realizácie vo veciach predmetného chodníka žiada riešiť 
s oddelením stavebných činností – sekcia správy komunikácií, životného prostredia 
a stavebných činností.  

4. TJ zabezpečí parkovanie pre svojich klientov na pozemku parc. č. 4746/2. 
5. TJ pre svojich klientov, v lehote do 5 rokov od podpísania nájomnej zmluvy dobuduje 

plochy na parkovanie na pozemku parc. č. 4746/2, vrátane bezpečného vjazdu 
a výjazdu a prístupu k priechodu pre chodcov cez ulicu Pri Habánskom mlyne 
v križovatke Mlynská dolina. 

 
 



Upozorňujú na plánovanú cyklistickú trasu: 
- uznesením č. 1743/2014 zo dňa 25.09.2014 bol schválený materiál “Zásady 

rozvoja cyklistickej a pešej dopravy“, podľa ktorého územím prechádza 
cyklistická trasa - okruh O5, 

- technické riešenie cyklistickej trasy okruh O5 nie je známe.  
Poznámka č. 1: podmienky sú zapracované do článku V ods. 17 a 18  návrhu nájomnej 

zmluvy. 
 
• Oddelenie dopravy – referát cestného správneho orgánu – k nájmu nemá námietky. 
 
• Oddelenie správy komunikácií – s nájmom súhlasí. 
 

• Stanovisko z hľadiska technickej infraštruktúry – územím prechádzajú trasy technickej 
infraštruktúry. S nájom pre doterajšie využitie súhlasia. V prípade údržby alebo poruchy 
však požadujú uvoľniť priestor príslušnému správcovi siete. 
Poznámka:  podmienka je zapracovaná do článku V ods. 19 návrhu nájomnej zmluvy. 

 
• Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene – nájom nie je v rozpore so záujmami 

životného prostredia, ochranou mestskej zelene, územnou ani druhovou ochranou prírody 
a krajiny. S nájmom súhlasia za podmienok: 

- žiadateľ je povinný zabezpečiť ochranu a starostlivosť o zeleň v zmysle § 47 zákona č. 
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a § 6 a §7 VZN č. č. 8/1993 o starostlivosti 
o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy, 

- žiadateľ zabezpečí čistotu a poriadok na dotknutých pozemkoch.  
Poznámka:  podmienky sú zapracované do článku V ods. 4 a 20 návrhu nájomnej zmluvy. 

 
• Oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže – k nájmu nemá pripomienky. 
 
• Oddelenie účtovníctva a pohľadávok – neeviduje voči žiadateľovi žiadne pohľadávky.  
 
• Oddelenie miestnych dani a poplatkov – neeviduje voči žiadateľovi žiadne pohľadávky. 
 
• Oddelenie legislatívno-právne – nevedie voči žiadateľovi súdny spor. 
 
Starosta mestskej časti Bratislava – Staré Mesto – nemá výhrady voči nájmu dotknutých  
pozemkov za predpokladu, že pozemky bude využitý v súlade s funkčným využitím a platnou 
reguláciou v zmysle územného plánu. Stanovisko je zo dňa 9.6.2015, listom zo dňa 2.8.2016 
bola vyžiadaná aktualizácia stanoviska.  
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ZMLUVA  O  NÁJME  POZEMKU  
č.   08 – 83 – xxxx – 16 – 00 

 
Zmluvné strany : 
 
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Primaciálne nám. 1,  814 99  Bratislava 
 Zastupuje:  JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
     Peňažný ústav:  Československá obchodná banka, a. s. 
 Číslo účtu (IBAN): SK58 7500 0000 000025828453 
 BIC (SWIFT): CEKOSKBX 

IČO:  00 603 481 
(ďalej len „prenajímateľ“) 

 
a 
 
2. Obchodné meno:  Telovýchovná jednota Slovan Patrónka 

Sídlo:    Lovinského 43,  811 04 Bratislava 
 Zastupuje:     Andrej Schwarcz, predseda 

IČO:  30 805 261 
DIČ:           20 20 83 32 76 

   podľa výpisu zo Živnostenského registra Okresného úradu Bratislava, číslo 
živnostenského registra 101-9308 
Peňažný ústav:  Tatra banka, a.s. 

 Číslo účtu (IBAN): SK80 1100 0000 002629012083 
 BIC (SWIFT):  TATRSKBX 
 (ďalej len „nájomca“) 
 
 
uzatvárajú podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka túto Zmluvu o nájme pozemku (ďalej 
len „zmluva“): 

 
Článok  I 

Predmet a účel nájmu 
 

1. Prenajímateľ je: 
1.1 vlastníkom nehnuteľností – pozemkov v Bratislave v katastrálnom území Staré Mesto, 

ktoré sú evidované v údajoch katastrálneho odboru Okresného úradu Bratislava na 
liste vlastníctva č. 1656 ako: 

 parc. č. 4746/2 – ostatné plochy vo výmere 5 249 m2,   

 parc. č. 4746/55 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 26 m2,  
 parc. č. 4746/56 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 26 m2, 
 parc. č. 4746/57 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m2,  
 parc. č. 4746/197 – ostatné plochy vo výmere 949 m2,    
 parc. č. 4746/198 – ostatné plochy vo výmere 1 560 m2, 
 parc. č. 4746/199 – ostatné plochy vo výmere 811 m2, 
 parc. č. 4746/200 – ostatné plochy vo výmere 1 259 m2, 
 parc. č. 4746/201 – ostatné plochy vo výmere 588 m2, 
 parc. č. 4746/202 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 141 m2. 
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1.2 podielovým spoluvlastníkom v podiele 14717/67309 nehnuteľnosti – pozemku 
v Bratislave v katastrálnom území Staré Mesto, evidovanom v údajoch katastrálneho 
odboru Okresného úradu Bratislava na liste vlastníctva č. 9639 ako parc. č. 4746/83 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 236 m2. 

 
2. Prenajímateľ prenecháva a nájomca prijíma do nájmu za podmienok uvedených v tejto 

zmluve: 
 

 2.1 pozemky špecifikované v ods. 1.1 tohto článku v celosti v celkovej výmere 10 629 m2 
na ul. Pri Habánskom mlyne, 

 
2.1 časť pozemku parc. č. 4746/83 vo výmere 236 m2, z ktorého spoluvlastnícky podiel 

prenajímateľa v podiele 14717/67309, predstavuje výmeru 52 m2 a je predmetom 
nájmu podľa tejto zmluvy, 

 
 spolu vo výmere 10 681 m2 tak, ako je to vyznačené v kópii z katastrálnej mapy (ďalej 

len „predmet nájmu“ alebo „pozemok“). Kópia z katastrálnej mapy tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tejto zmluvy ako jej príloha č. 1. 

 
3. Účelom nájmu je užívanie pozemkov na prevádzkovanie oploteného športového areálu 

a aktivít s tým spojených (reštaurácia, bufet, predaj a servis športových potrieb, 
posilňovňa, regenerácia), vrátane vykonania rekonštrukcie športového areálu. Nájomca sa 
zaväzuje predmet nájmu využívať výlučne na dohodnutý účel. Pre prípad nesplnenia tohto 
záväzku zmluvné strany dojednali zmluvnú pokutu v súlade s ust. § 544 a nasl. 
Občianskeho zákonníka vo výške 17,00 Eur za každý, aj začatý deň trvania porušenia 
tohto záväzku, ktorú má prenajímateľ právo od nájomcu požadovať. Nájomca sa súčasne 
zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom 
zaslanej faktúry.  

 
4. Nájomca prehlasuje, že je oboznámený so stavom predmetu nájmu, že tento je v stave 

spôsobilom na dohodnuté užívanie a v takom stave ho do nájmu preberá.  
 
 

Článok   II  
Vznik, doba a ukončenie nájmu 

 
1.  Nájom sa dojednáva na dobu určitú odo dňa účinnosti tejto zmluvy do 31.1.2034.  
 
2. Doba nájmu začne plynúť dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy podľa čl. VII ods. 8 tejto 

zmluvy.  
 

Článok  III  
Úhrada za nájom 

 
1. Nájomné za predmet nájmu je stanovené podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky č. ............./2016 zo dňa ........... vo výške :  
 ................... Eur/m2 ročne pod tenisovými ihriskami,  
  ................... Eur/m2 ročne pod volejbalovými ihriskami a priľahlou plochou, 

................... Eur/m2 ročne pod objektom reštaurácie  
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................... Eur/m2 ročne pod objektom polyfunkčného bytového domu,  
 ................... Eur/m2 ročne pod parkoviskom  
 ................... Eur/m2 ročne užívané ako prístup k polyfunkčnému bytovému domu.  
 
2. Ročné nájomné za predmet nájmu s celkovou výmerou 10 681 m2 predstavuje čiastku 
 .............. Eur (slovom .........................Eur), v členení:     
 
 nájomné                nájomné 
 Eur/m2 ročne    účel     výmera Eur ročne  
   ..........            tenisové ihriská     4 182 m2 ............... 
 ..........          volejbalové ihriská a priľahlá plocha 5 098 m2 ............... 
 ..........            reštaurácia                                      141 m2 ............... 
 ..........            polyfunkčný bytový dom                           52 m2 ............... 
 ..........            parkovisko     1 180 m2  ............... 
 ..........            prístup k polyfun. bytovému domu         28 m2 ............... 
      spolu            10 681 m2      ............... Eur 
 
 ktorú sa nájomca zaväzuje uhrádzať počnúc dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 

v pravidelných štvrťročných splátkach, vždy do 15. dňa prvého mesiaca príslušného 
kalendárneho štvrťroka na účet prenajímateľa číslo (IBAN):                                        
SK58 7500 0000 000025828453, variabilný symbol VS 883xxxx16 v ČSOB, a.s. 

 
3. Pomerná časť nájomného podľa ods. 2 tohto článku sa vypočíta tak, že denné nájomné, 

vypočítané ako 1/365 ročného nájomného, sa vynásobí počtom dní odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy do konca kalendárneho štvrťroka, v ktorom sa zmluva uzatvorila. 
Takto vypočítané nájomné sa nájomca zaväzuje uhradiť do 15 dní od nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy.  

 
4. V prípade, že nájomca pri platbe neuvedie obdobie, za ktoré sa úhrada platí, alebo uvedie 

obdobie, ktoré už bolo uhradené, alebo ak z úhrady nebude zrejmé, za ktoré obdobie 
nájomca úhradu poukazuje, je obdobie, ktoré bude úhradou pokryté, oprávnený určiť 
prenajímateľ sám; prenajímateľ spravidla pokryje najstaršiu splatnú pohľadávku. 

 
5. Nájomné a ostatné finančné plnenia sa považujú za uhradené dňom pripísania na účet 

prenajímateľa. 
 
6. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nájomca nezaplatí ktorúkoľvek platbu podľa tejto 

zmluvy v dohodnutých termínoch riadne a včas, je nájomca povinný zaplatiť 
prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň 
trvania nesplnenia tejto povinnosti. Povinnosť nájomcu platiť úroky z omeškania podľa   
§ 517 ods.2 Občianskeho zákonníka nie je týmto dotknutá.  

 
7. Prenajímateľ je oprávnený meniť každoročne k 1.4. (od 2. štvrťroka príslušného 

kalendárneho roka) výšku nájomného dohodnutého v tejto zmluve o výšku miery inflácie 
stanovenú Štatistickým úradom SR za bezprostredne predchádzajúci kalendárny rok 
a zverejnenú Štatistickým úradom SR v januári nasledujúceho roka. Zvýšenie nájomného 
prenajímateľ oznámi nájomcovi písomne, zaslaním doporučenej zásielky. Zvýšené 
nájomné je nájomca povinný platiť za obdobie od 1.4. v termínoch splatnosti nájomného 
dohodnutých v tejto zmluve. V prípade, že oznámenie o zvýšení nájomného bude 
nájomcovi doručené po splatnosti nájomného za 2. štvrťrok, zaplatí nájomca rozdiel 
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medzi pôvodným nájomným a nájomným zvýšeným o mieru inflácie v lehote 15 dní od 
doručenia oznámenia. 

 
 

Článok  IV 
Ukončenie nájmu, odstúpenie od zmluvy 

 
1.  Nájomný vzťah skončí uplynutím dojednanej doby nájmu. Pred uplynutím doby nájmu 

môže byť ukončený: 
 

1.1  kedykoľvek písomnou dohodou zmluvných strán ku dňu uvedenému v dohode, alebo 
1.2  odstúpením od zmluvy v súlade s touto zmluvou a/alebo s príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka. 
 
2.  Prenajímateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy bez akýchkoľvek ďalších záväzkov 

a povinností voči nájomcovi v prípade, ak: 
 

2.1 nájomca mešká s úhradou nájomného viac ako 30 dní, 
2.2 nájomca užíva predmet nájmu alebo jeho časť na iný účel ako je dohodnutý touto 

zmluvou,  
2.3 nájomca užíva predmet nájmu alebo jeho časť v rozpore s touto zmluvou, 
2.4 ak nájomca prenechá predmet nájmu, alebo jeho časť do podnájmu alebo inej 

dispozície tretej osobe, v rozpore s článkom V ods. 3 tejto zmluvy,  
2.5 nájomca poruší povinnosť uvedenú v článku V ods. 8 tejto zmluvy, 
2.6 nájomca poruší povinnosť uvedenú v článku V ods. 9 tejto zmluvy. 

 
3.  Nájomca môže okamžite od tejto zmluvy odstúpiť ak sa predmet nájmu stane bez 

zavinenia nájomcu nespôsobilým na dohodnuté užívanie. 
 
4. Pokiaľ sa prenajímateľ dozvie o dôvode pre odstúpenie od tejto zmluvy podľa ods. 2 bod 

2.5 alebo bod 2.6 tohto článku, písomne vyzve nájomcu na odstránenie nedostatku 
a poskytne nájomcovi dodatočnú primeranú lehotu na nápravu; pokiaľ nájomca tento 
dôvod odstúpenia v poskytnutej dodatočnej primeranej lehote neodstráni, môže 
prenajímateľ zaslať v písomnej forme nájomcovi odstúpenie od tejto zmluvy.  

 
5. V prípadoch odstúpenia od zmluvy je odstúpenie účinné dňom, kedy písomnosť 

s prejavom vôle jednej zmluvnej strany o odstúpení bude doručená druhej zmluvnej 
strane.  

 
Článok  V 

Práva a povinnosti nájomcu, sankcie 
 
1. Nájomca je povinný užívať predmet nájmu v súlade s právnymi predpismi, ktoré sa 

vzťahujú na predmet nájmu a v rozsahu a na účel, dohodnutý v tejto zmluve. Taktiež je 
povinný na vlastné náklady zabezpečiť jeho ochranu pred poškodením alebo zneužitím. 

 
2. Nájomca sa zaväzuje riadne sa starať o predmet nájmu, najmä zabezpečovať na vlastné 

náklady všetky úpravy a údržbu ako aj znášať zo svojho náklady spojené s neprimeraným 
užívaním predmetu nájmu.  
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3. Nájomca je oprávnený dať predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu alebo inej 
dispozície tretej osobe iba k vykonávaniu a prevádzkovaniu činností telesnej kultúry 
a športu a s tým súvisiacich činností ako aj činností stanovených touto zmluvou za 
podmienok stanovených touto zmluvou. Za porušenie tejto povinnosti má prenajímateľ 
právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 17,00 Eur za každý aj začatý deň 
trvania porušenia tejto povinnosti. Nájomca sa v takomto prípade zaväzuje zmluvnú 
pokutu podľa predchádzajúcej vety zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry.  

 
4. Nájomca na predmete nájmu preberá povinnosti prenajímateľa ako vlastníka, ktoré 

vyplývajú zo všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta SR Bratislavy a mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto v platnom znení, týkajúce sa najmä dodržiavania čistoty, 
poriadku, udržiavania mestskej zelene a zimnej údržby a pod. a z platných právnych 
predpisov týkajúcich sa najmä protipožiarnej ochrany, hygienických predpisov, ochrany 
majetku a pod. 

 
5. Zodpovednosť za škody na predmete nájmu sa riadi ustanoveniami VI. časti, prvej a 

druhej hlavy Občianskeho zákonníka. 
 
6.  Nájomca je povinný umožniť vstup prenajímateľovi na predmet nájmu za účelom 

kontroly využívania pozemkov.  
 
7.  Nájomca sa zaväzuje vykonať na pozemku stavebné úpravy na svoje náklady a na základe 

ohlásenia stavebných úprav príslušnému stavebnému úradu.  
 
8.  Nájomca sa zaväzuje zabezpečiť riadny chod areálu z hľadiska poriadku bezpečnosti 

a ochrany návštevníkov. V prípade porušenia tohto záväzku je prenajímateľ oprávnený od 
tejto zmluvy jednostranne odstúpiť podľa článku IV ods. 2 bod 2.5 tejto zmluvy.  

 
9. Nájomca nie je oprávnený obmedziť verejnosť využívať areál na telesnú kultúru a šport. 

V prípade porušenia tejto povinnosti je prenajímateľ oprávnený od tejto zmluvy 
jednostranne odstúpiť podľa článku IV ods. 2 bod 2.6 tejto zmluvy.  

 
10. V prípade skončenia nájmu je nájomca povinný uviesť predmet nájmu do pôvodného 

stavu, pokiaľ sa s prenajímateľom nedohodne inak. V prípade, že nepríde k dohode a ani 
k splneniu povinnosti zo strany nájomcu, je prenajímateľ oprávnený uviesť predmet 
nájmu do pôvodného stavu na náklady a riziko nájomcu. Za nesplnenie povinnosti 
uvedenej v prvej vete tohto odseku, má prenajímateľ právo požadovať od nájomcu 
zmluvnú pokutu vo výške 17,00 Eur za každý aj začatý deň, nasledujúci po dni ukončenia 
nájmu. Nájomca sa zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na 
základe prenajímateľom zaslanej faktúry.  
Uhradením zmluvnej pokuty sa nájomca nezbavuje povinnosti uhradiť prenajímateľovi 
škodu spôsobenú nemožnosťou užívať predmet nájmu a povinnosti zaplatiť 
prenajímateľovi náhradu za užívanie predmetu nájmu vo výške nájomného. Zmluvná 
pokuta sa v týchto prípadoch do náhrady škody nezapočítava. 

 
11. Nájomca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznamovať každú zmenu (zmena 

obchodného mena, zmena sídla nájomcu a pod.) ako aj všetky skutočnosti, ktoré by mohli 
ovplyvniť nájom. Za nesplnenie tejto povinnosti má prenajímateľ právo požadovať od 
nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 70,00 Eur. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa 
predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry. 
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12. V súlade s ust. § 545 Občianskeho zákonníka bolo zmluvnými stranami dohodnuté, že 

prenajímateľ je oprávnený požadovať od nájomcu náhradu škody spojenú s porušením 
povinností nájomcu, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta podľa tejto zmluvy vo výške 
presahujúcej výšku dohodnutej zmluvnej pokuty. 

 
13. Zmluvné strany sa dohodli, že pre potreby doručovania akejkoľvek písomnosti bude 

miestom doručenia nájomcu : 
 a) sídlo nájomcu, zapísané v živnostenskom registri, 

b) miesto, kde bude osoba oprávnená konať v mene nájomcu, zastihnutá. 
 
14. Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že písomnosť doručená do miesta doručenia 

podľa odseku 13 bude považovaná za doručenú priamo do vlastných rúk, a to i v prípade, 
ak bude vrátená prenajímateľovi ako písomnosť nájomcom neprevzatá. Ak nebude možné 
nájomcovi písomnosť doručiť na túto adresu podľa odseku 13 tohto článku a iná adresa 
nebude prenajímateľovi známa, považuje sa písomnosť nájomcovi za doručenú dňom jej 
vrátenia prenajímateľovi, a to aj v prípade, že sa nájomca o tom nedozvie.  

 
15. Nájomca za zaväzuje zabezpečiť pre potreby svojich klientov a zamestnancov parkovanie 

mimo komunikácie na parkovisku na časti predmetu nájmu, na pozemku parc. č. 4746/2, 
k. ú. Staré Mesto.  

 
16. Prenajímateľ (sekcia dopravy – oddelenie dopravného inžinierstva) sa zaväzuje 

v súvislosti s povinnosťou nájomcu uvedenou v ods. 17 bod 17.1 vypracovať a predložiť 
na odsúhlasenie v komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení 
projekt organizácie dopravy. 

 
17. Nájomca je povinný: 
 

17.1  osadiť dopravné značenie na zamedzenie parkovania na komunikácii Pri 
Habánskom mlyne v celom úseku prenajatých pozemkov, na základe 
odsúhlaseného projektu organizácie dopravy a pokynov príslušného správcu 
komunikácií (sekcie správy komunikácií, životného prostredia a stavebných 
činností – oddelenia správy komunikácií), v termíne do 30 dní po určení 
dopravného značenia, 

17.2  odstrániť reklamné pútače na oplotení pozemku parc. č. 4746/2, k. ú. Staré Mesto, 
najneskôr do 2 mesiacov po podpísaní tejto zmluvy,  

17.3  zabezpečiť projektovú dokumentáciu, odsúhlasenú prenajímateľom, s náležitými 
povoleniami na realizáciu chodníka na komunikácii Pri Habánskom mlyne zo 
strany rodinných domov v úseku od svetelne riadeného priechodu pre chodcov cez 
ulicu Pri habánskom mlyne v križovatke Mlynská dolina do križovatku Lovinského 
tak, aby najmenšia voľná šírka chodníka bola 1,5 m, odporúčané je vybudovanie 
chodníka v šírke min. 2,25 m, pričom spôsob financovania realizácie chodníka sa 
nájomca zaväzuje riešiť so sekciou správy komunikácií, životného prostredia 
a stavebných činností – oddelením stavebných činností, 

17.4 zabezpečiť parkovanie pre svojich klientov na pozemku parc. č. 4746/2, k. ú. Staré 
Mesto, 

17.5 dobudovať pre svojich klientov v lehote do 5 rokov od podpísania tejto zmluvy 
plochy na parkovanie na pozemku parc. č. 4746/2, k. ú. Staré Mesto, vrátane 
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bezpečného vjazdu a výjazdu a prístupu k priechodu pre chodcov cez ulicu Pri 
Habánskom mlyne v križovatke Mlynská dolina. 

  
 V prípade nesplnenia ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku má prenajímateľ 

právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 300,00 Eur. Nájomca sa súčasne 
zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom 
zaslanej faktúry. 

 
18. Nájomca berie na vedomie, že uznesením č. 1743/2014 zo dňa 25.09.2014 bol schválený 

materiál “Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy“, podľa ktorého územím prechádza 
cyklistická trasa - okruh O5, ktorej technické riešenie t. č. nie je známe. 

 
19. Nájomca berie ne vedomie, že predmetom nájmu prechádzajú trasy technickej 

infraštruktúry. V prípade údržby alebo poruchy sa nájomca zaväzuje dotknutú časť 
predmetu nájmu uvoľniť príslušnému správcovi siete. V prípade nesplnenia zohto 
záväzku má prenajímateľ právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 300,00 
Eur. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť 
na základe prenajímateľom zaslanej faktúry. 

 
20. Nájomca je povinný: 
 

20.1  zabezpečiť ochranu a starostlivosť o zeleň v zmysle § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny a § 6 a §7 VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 8/1993 
o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy, 

20.2  podľa VZN č. 8/1993 v spolupráci s oddelením životného prostredia a mestskej 
zelene Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a mestskou časťou Bratislava – 
Staré Mesto, v prípade zrušenia verejnej zelene, zriadiť novú zeleň minimálne 
v rozsahu zodpovedajúcom ploche zrušenej zelene.  

 V prípade nesplnenia ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku je nájomca 
povinný zaplatiť sankcie podľa  VZN č. 8/1993. 

 
 

Článok VI 
Vyhlásenia a záruky 

 
1. Nájomca podpísaním tejto zmluvy vyhlasuje a zaručuje prenajímateľovi, ktorý uzatvára 

túto zmluvu spoliehajúc sa na tieto vyhlásenia a záruky, že: 
1.1 nájomca je právnym subjektom platne existujúcim podľa zákonov Slovenskej 

republiky, podpisujúci je osoba oprávnená konať v mene nájomcu, 
1.2 nájomca nie je v úpadku, nebol ním alebo jeho štatutárnym orgánom alebo treťou 

osobou podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok a ani mu úpadok 
nehrozí, 

1.3 nájomca nebol ako právnická osoba zrušený, či už likvidáciou alebo bez likvidácie 
a ani neprijal žiadne rozhodnutie za týmto účelom, 

1.4 proti nájomcovi nie je vedené žiadne exekučné a ani iné konanie o výkon rozhodnutia 
alebo iné obdobné konanie, ktorého výsledkom by mohlo byť akékoľvek peňažné 
alebo nepeňažné plnenie, alebo iný právny záväzok na ťarchu nájomcu, ktorý by 
mohol zmariť alebo sťažiť plnenie záväzkov nájomcu vyplývajúcich z tejto zmluvy.  

2. V prípade, že sa akékoľvek vyhlásenie alebo záruka podľa bodu 1 tohto článku ukáže ako 
nepravdivá alebo zavádzajúca, bude sa to považovať za hrubé porušenie tejto zmluvy, 
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oprávňujúce prenajímateľa od tejto zmluvy jednostranne odstúpiť ako aj oprávňujúce 
prenajímateľa požadovať od nájomcu náhradu škody, ktorá mu nepravdivým alebo 
zavádzajúcim vyhlásením alebo zárukou vznikla.    

 
 

Článok VII 
Záverečné ustanovenia 

 
1. V súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov tento nájom schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného 
mesta SR Bratislavy uznesením č. ............./2016 zo dňa ........., ktorého odpis je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako jej príloha č. 2. 

 
2. K zmene dohodnutých podmienok nájmu môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody 

zmluvných strán formou písomného dodatku alebo ak to vyplýva zo zmien a doplnkov 
platných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 
3. Pokiaľ sú v tejto zmluve, jej dodatkoch a/alebo prílohách a/alebo osobitných dohodách 

k tejto zmluve, ich dodatkoch alebo prílohách, odkazy na príslušné právne predpisy alebo 
ich ustanovenia, ktoré boli medzičasom zmenené, opätovne prijaté alebo priamo či 
nepriamo nahradené inými príslušnými právnymi predpismi alebo ich ustanoveniami, 
považujú sa tieto odkazy za odkazy na príslušné právne predpisy alebo ich ustanovenia, 
ktoré boli zmenené opätovne prijaté alebo priamo či nepriamo nahrádzajú pôvodné 
príslušné právne predpisy alebo ich ustanovenia, v ich platnom znení. V prípade, ak sa 
niektoré ustanovenie tejto zmluvy ukáže (alebo sa neskôr stane) neplatným alebo 
neúčinným alebo neaplikovateľným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, 
ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa zaväzujú dohodou nahradiť neplatné 
alebo neúčinné alebo neaplikovateľné ustanovenie novým ustanovením, ktoré zodpovedá 
pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného alebo neaplikovateľného 
ustanovenia a to v lehote 30 dní odo dňa doručenia výzvy jednej zmluvnej strany druhej 
zmluvnej strane. 

 
4. Pre právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia 

Občianskeho zákonníka a ostatných platných všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akýchkoľvek sporov z tejto zmluvy alebo na 

základe tejto zmluvy bude ich riešenie v právomoci príslušných slovenských súdov za 
použitia slovenského práva. 

 
6. Zmluva sa vyhotovuje v 7 vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých po jej 

podpísaní zmluvnými stranami prenajímateľ dostane 5 a nájomca 2 vyhotovenia. 
 
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za 

nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a 
obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ust. § 47a ods. 1  zákona č. 
546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník, v spojení s ust. § 5a zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  
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9. Zánikom účinnosti tejto zmluvy nie je dotknutá účinnosť tých ustanovení zmluvy, ktorých 

účinnosť podľa tejto zmluvy a/alebo vzhľadom na ich úpravu a/alebo povahu má trvať aj 
po ukončení účinnosti tejto zmluvy.  

 
 
 
V Bratislave dňa  .................................  V Bratislave dňa  ................................. 
 
Prenajímateľ :      Nájomca :  
Hlavné mesto SR Bratislava    Telovýchovná jednota Slovan Patrónka 
 
 
 
 
 
 
...........................................................  ................................................................. 
JUDr. Ivo Nesrovnal    Andrej   Schwarcz 
primátor      predseda  



   

 

   

 

   

 



   

   

 

   

 


