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Dôvodová správa 
 

Vyhodnotenie schvaľovacích uznesení mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy, ktorých plnitelia sú rozpočtové a príspevkové organizácie hl. mesta SR Bratislavy 
sa predkladá ako plnenie opatrení, na základe kontroly vykonanej útvarom mestského 
kontrolóra v druhom polroku 2016. Materiál sa predkladá jeden krát ročne, za predchádzajúci 
rok, tj. 2016, na prvé plánované zasadnutie mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy ako informačný materiál bez uznesenia.  



Uznesenie č. 418/2016 zo dňa 31.03.2016  
Plniteľ: ZOO  
Text uznesenia: 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
schvaľuje 
zámer na nájom časti pozemku v ZOO Bratislava, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3888/3 vo 
výmere 3 m2 v areáli ZOO Bratislava, podľa § 9a ods. 1, písm. c) a ods. 5 zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, formou priameho nájmu, na dobu 
neurčitú, za účelom umiestnenia automatu na predaj suvenírov, s podmienkami: 
1. Zámer na nájom časti pozemku v areáli ZOO Bratislava, parc. č. 3888/3, k. ú. Karlova Ves 
za účelom umiestnenia automatu na predaj suvenírov, bude zverejnený najneskôr dňa 
8.4.2016 na úradnej tabuli a webovej stránke ZOO Bratislava a v regionálnej tlači. 
2. Cenové ponuky bude možné doručiť v dňoch od 08.04.2016 do 08.05.2016 do 15.00 hod. 
osobne na adresu ZOO Bratislava, Mlynská dolina, 842 27 Bratislava 4 v písomnej forme 
v slovenskom jazyku v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy účastníka 
s označením:  
„Ponuka na nájom časti pozemku parc. č. 3888/3, k. ú. Karlova Ves – NEOTVÁRAŤ“, 
prípadne zaslať v dňoch od 08.04.2016 do 08.05.2016 na adresu ZOO Bratislava, Mlynská 
dolina, 842 27 Bratislava 4 s hore uvedeným označením na obálke. V prípade doručovania 
poštou sa za deň doručenia považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi. 
3. Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať: 
3.1. označenie záujemcu 
 -     u fyzickej osoby: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, 
miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, stav, telefónne číslo. Ak je fyzická osoba 
podnikateľ je povinná predložiť spolu s návrhom aj originál výpisu živnostenského listu nie 
staršieho ako 1 mesiac. 
-      u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, meno osoby/osôb, ktoré 
sú štatutárnym orgánom, označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal a číslo zápisu, 
a predložiť výpis z obchodného registra alebo iný doklad preukazujúci právnu subjektivitu 
záujemcu, v origináli, nie starší ako 1 mesiac. 
3.2. označenie nehnuteľnosti – predmetu nájmu: parcelné číslo pozemku, katastrálne územie. 
3.3. výšku ponúknutej ceny za nájom pozemku, pričom minimálna výška nájomného je 0,33 
Eur/m2/deň, čo pri výmere 3 m2 predstavuje sumu vo výške 361, 35 Eur ročne.  
3.4. čestné vyhlásenie záujemcu 
-      u fyzickej osoby, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. V prípade ak je záujemca ženatý/vydatá, tak 
čestné prehlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela. 
-      u právnickej osoby, že jej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym 
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného 
orgánu nie je osoba uvedená v § 9a ods. 6 zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov. 
3.5. vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov podľa § 7 zákona č. 
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. V prípade ak je 
záujemca ženatý/vydatá, tak čestné prehlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela 
3.6. čestné prehlásenie (štatutárneho zástupcu v prípade právnickej osoby) o tom, že záujemca 
nemá záväzky voči hlavnému mestu SR Bratislava, voči ZOO Bratislava a voči príslušnému 
daňovému úradu. 



4. Obálky s návrhmi na priamy nájom s cenovou ponukou sa budú otvárať a návrhy sa budú 
vyhodnocovať do 15 dní po skončení zverejnenia zámeru. Vyhodnocovanie cenových ponúk 
je neverejné. 
5. Kritériom pre posúdenie návrhov na priamy nájom je: 
- najvyššia ponúknutá cena. 
6. ZOO Bratislava si vyhradzuje právo uzatvoriť nájomnú zmluvu k nehnuteľnosti výlučne 
len s vybraným účastníkom ponukového konania. 
7. V prípade, že budú doručené dve a viac rovnakých ponúk, víťaz bude určený elektronickou 
aukciou. 
8. Priamy nájom bude vyhlásený v súlade s ust. § 9a ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
9. Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú a bude spracovaná v zmysle 
príslušných ustanovení  Občianskeho zákonníka vyhlasovateľom priameho nájmu. 
Ponuku nie je možné po podaní meniť ani dopĺňať. Náklady so zverejnením zámeru znáša 
navrhovateľ. 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo ponukové konanie kedykoľvek zrušiť ako aj odmietnuť 
všetky predložené ponuky. O výsledku ponukového konania ako aj o jeho prípadnom zrušení 
alebo odmietnutí ponúk budú účastníci písomne upovedomení.  
Plnenie:  
„Zmluva o nájme pozemku“ č. 052/5-1/2016 zo dňa 14.05.2016 bola v súlade s uznesením 
uzavretá s nájomcom RNDr. Martinom Šulákom Odbojárov 25 972 51 Handlová a je 
zverejnená na: 
http://www.zoobratislava.sk/swift_data/source/zoo/register_2016/zmluvy/ine/052_5-
1_16.pdf. 
 
Uznesenie č. 419/2016 zo dňa 31.03.2016  
Plniteľ: ZOO  
Text uznesenia: 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
schvaľuje 
zámer na nájom častí pozemkov v ZOO Bratislava, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2765, 2754/1, 
2754/2, 2875, 2741, 2879, 2742/5, 2888/10, 2886 spolu vo výmere 22 m2 v areáli ZOO 
Bratislava, podľa § 9a ods. 1, písm. c) a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, formou priameho nájmu, na dobu neurčitú, za účelom 
umiestnenia automatu na predaj suvenírov, bude zverejnený najneskôr dňa 08.04.2016 na 
úradnej tabuli a webovej stránke ZOO Bratislava a v regionálnej tlači s podmienkami: 
1. Zámer na nájom častí pozemkov v areáli ZOO Bratislava, parc. č. 2765, 2754/1, 2754/2, 
2875, 2741, 2879, 2742/5, 2888/10, 2886, spolu vo výmere 22 m2, k. ú. Karlova Ves za 
účelom umiestnenia predajných nápojových automatov, bude zverejnený najneskôr dňa 
08.04.2016 na úradnej tabuli a webovej stránke ZOO Bratislava a v regionálnej tlači. 
2. Cenové ponuky bude možné doručiť v dňoch od 08.04.2016 do 08.05.2016 do 15.00 hod. 
osobne na adresu ZOO Bratislava, Mlynská dolina, 842 27 Bratislava 4 v písomnej forme 
v slovenskom jazyku v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy účastníka 
s označením: 
„Ponuka na nájom častí pozemkov parc. č. 2765, 2754/1, 2754/2, 2875, 2741, 2879, 2742/5, 
2888/10, 2886, k. ú. Karlova Ves – NEOTVÁRAŤ“, 
 prípadne zaslať v dňoch od 08.04.2016 do 08.05.2016 na adresu ZOO Bratislava, Mlynská 
dolina, 842 27 Bratislava 4 s hore uvedeným označením na obálke. V prípade doručovania 
poštou sa za deň doručenia považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi. 



3. Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať: 
3.1. označenie záujemcu 
 -     u fyzickej osoby: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, 
miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, stav, telefónne číslo. Ak je fyzická osoba 
podnikateľ je povinná predložiť spolu s návrhom aj originál výpisu živnostenského listu nie 
staršieho ako 1 mesiac. 
-      u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, meno osoby/osôb, ktoré 
sú štatutárnym orgánom, označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal a číslo zápisu, 
a predložiť výpis z obchodného registra alebo iný doklad preukazujúci právnu subjektivitu 
záujemcu, v origináli, nie starší ako 1 mesiac. 
3.2. označenie nehnuteľnosti – predmetu nájmu: parcelné čísla pozemkov, katastrálne územie. 
3.3. výšku ponúknutej ceny za nájom pozemkov, pričom minimálna výška nájomného je 0,40 
Eur/m2/deň, čo pri výmere 22 m2 predstavuje sumu vo výške 3.212,- Eur ročne. 
3.4. čestné vyhlásenie záujemcu 
-      u fyzickej osoby, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. V prípade ak je záujemca ženatý/vydatá, tak 
čestné prehlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela. 
-      u právnickej osoby, že jej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym 
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného 
orgánu nie je osoba uvedená v § 9a ods. 6 zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov. 
3.5. vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov podľa § 7 zákona č. 
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. V prípade ak je 
záujemca ženatý/vydatá, tak čestné prehlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela. 
3.6. čestné prehlásenie (štatutárneho zástupcu v prípade právnickej osoby) o tom, že záujemca 
nemá záväzky voči hlavnému mestu SR Bratislava, voči ZOO Bratislava a voči príslušnému 
daňovému úradu. 
4. Obálky s návrhmi na priamy nájom s cenovou ponukou sa budú otvárať a návrhy sa budú 
vyhodnocovať do 15 dní po skončení zverejnenia zámeru. Vyhodnocovanie cenových ponúk 
je neverejné. 
5. Kritériom pre posúdenie návrhov na priamy nájom je: 
- najvyššia ponúknutá cena. 
6. ZOO Bratislava si vyhradzuje právo uzatvoriť nájomnú zmluvu k nehnuteľnosti výlučne 
len s vybraným účastníkom ponukového konania. 
7. V prípade, že budú doručené dve a viac rovnakých ponúk, víťaz bude určený elektronickou 
aukciou. 
8. Predmetom cenovej ponuky musia byť všetky časti pozemkov, parc. č. 2765, 2754/1, 
2754/2, 2875, 2741, 2879, 2742/5, 2888/10, 2886 spolu vo výmere 22 m2, v k. ú. Karlova 
Ves. V prípade, ak návrh na priamy nájom s cenovou ponukou bude obsahovať len niektoré 
z pozemkov uvedených v predchádzajúcej vete vyhlasovateľ takýto návrh odmietne 
9. Priamy nájom bude vyhlásený v súlade s ust. § 9a ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
10. Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú a bude spracovaná v zmysle 
príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka vyhlasovateľom priameho nájmu. 
Ponuku nie je možné po podaní meniť ani dopĺňať. Náklady so zverejnením zámeru znáša 
navrhovateľ. 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo ponukové konanie kedykoľvek zrušiť ako aj odmietnuť 
všetky predložené ponuky. O výsledku ponukového konania ako aj o jeho prípadnom zrušení 
alebo odmietnutí ponúk budú účastníci písomne upovedomení.  



Plnenie:  
Keďže nebol záujem o umiestnenie automatov so suvenírmi, prenájom pozemkov sa 
nerealizoval.  
 
Uznesenie č. 420/2016 zo dňa 31.03.2016  
Plniteľ: Mestská knižnica Bratislava  
Text uznesenia: 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
schvaľuje 
podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov nájom  nebytového priestoru č. 4 vo výmere 47,27 m2 v stavbe súpisné číslo 174 na 
pozemku parc. č. 416 na Klariskej č. 16 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto  na dobu neurčitú za 
účelom kancelárskych priestorov, administratívnych priestorov, cestovných kancelárií, sídla 
firiem, projekčných a umeleckých ateliérov alebo predajní (nepotravinového charakteru) 
formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou využitia prvkov elektronickej aukcie v súlade 
s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1410/2014 zo dňa 
30.01.2014; s osobitne schválenými podmienkami podľa vyhlásenia obchodnej verejnej 
súťaže, ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia. 
Plnenie:  
V súlade s uznesením bola dňa 30.06.2016 uzatvorená a podpísaná Zmluva o nájme 
nebytového priestoru č. 201602 na dobu neurčitú s p. Martinou Václavikovou. Zmluva je 
zverejnená na: http://www.mestskakniznica.sk/data/documents/408/Zmluva_201602.pdf. 
 
Uznesenie č. 421/2016 zo dňa 31.03.2016  
Plniteľ: Mestský ústav ochrany pamiatok  
Text uznesenia: 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
schvaľuje 
podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov nájom nebytového priestoru o výmere 15 m2 v stavbe súp. č. I.36 na pozemku parc. 
č. 86 na 1.poschodí Uršulínskej 9 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, zapísanej na LV č. 1656 na 
dobu neurčitú za účelom kancelárie, administratívne priestory, cestovné kancelárie, sídla 
firiem, projekčné ateliéry, reštaurácie, espresá, bistrá, predajne formou obchodnej verejnej 
súťaže s možnosťou využitia prvkov elektronickej aukcie v súlade s uznesením Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1410/2014 zo dňa 30.01.2014; s osobitne 
schválenými podmienkami podľa vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, ktoré tvorí 
neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia.  
Plnenie:  
Predmetný priestor bol v súlade s uznesením prenajatý na základe verejnej obchodnej súťaže 
spoločnosti Malewill, s. r. o., s ktorou bola v súlade s uznesením uzavretá zmluva o prenájme 
č. Z/01/2016. 
Zmluva je zverejnená na: 
http://www.muop.bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=600176&id_do
kumenty=4494. 



Uznesenie č. 422/2016 zo dňa 31.03.2016  
Plniteľ: Mestský ústav ochrany pamiatok  
Text uznesenia: 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
schvaľuje 
podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov nájom nebytového priestoru o výmere 15 m2 v stavbe súp. č. I.36 na pozemku parc. 
č. 86 na 1.poschodí Uršulínskej 9 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, zapísanej na LV č. 1656 na 
dobu neurčitú za účelom kancelárie, administratívne priestory, cestovné kancelárie, sídla 
firiem, projekčné ateliéry, reštaurácie, espresá, bistrá, predajne formou obchodnej verejnej 
súťaže s možnosťou využitia prvkov elektronickej aukcie v súlade s uznesením Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1410/2014 zo dňa 30.01.2014; s osobitne 
schválenými podmienkami podľa vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, ktoré tvorí 
neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia.  
Plnenie:  
Do súťaže bol poslaný jediný návrh, ktorý musel byť vyradený, nakoľko bol zmätočný. Súťaž 
sa musela opakovať.  
 
Uznesenie č. 448/2016 zo dňa 31.03.2016  
Plniteľ: Mestský ústav ochrany pamiatok  
Text uznesenia: 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
A. schvaľuje 

Celomestský zoznam pamätihodností hlavného mesta SR Bratislavy.  
B. ukladá riaditeľovi Mestského ústavu ochrany pamiatok 

uverejniť Celomestský zoznam pamätihodností hlavného mesta SR Bratislavy na webovej 
stránke organizácie. 

Plnenie:  
Aktualizácia celomestského zoznamu pamätihodností bola zverejnená na stránke Mestského 
ústavu ochrany pamiatok dňa 11.04.2016 - 
http://www.muop.bratislava.sk/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=600176&id_ktg=1056&archiv
=0.  
 
Uznesenie č. 475/2016 zo dňa 28.04.2016  
Plniteľ: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ ) 
Text uznesenia: 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu  
schvaľuje 
podmienky zverejnenia zámeru – krátkodobý nájom pozemku v zmysle ust. § 9a ods. 1 písm. 
c) a ods. 5 v spojení s ust. § 9a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov za účelom prenájmu časti pozemkov v Areáli zdravia Zlaté piesky (parc. 
č. 4358/1, k. ú. Trnávka), na Kúpalisku Delfín (parc. č. 9382/1, k. ú. Nivy), na Kúpalisku 
Rosnička (parc. č. 2417/1, k. ú. Dúbravka), na Kúpalisku Lamač (parc. č. 1749/1, k. ú. 
Lamač), na Kúpalisku Rača (parc. č. 141/1, k. ú. Rača), na Kúpalisku Krasňany (parc. č. 
1516/12, k. ú. Rača) a na Kúpalisku Tehelné pole (parc. č. 11279/3, k. ú. Nové Mesto), 
formou priameho nájmu na  
1. ambulantný predaj alebo regeneračné služby, 
2. umiestnenie športových zariadení alebo detských atrakcií,  



- na dobu určitú počas letnej sezóny, 
- za navrhované ceny špecifikované v ponukovom konaní.  

Plnenie:  
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy zverejnila svoj 
zámer prenajať časť pozemkov v AZ Zlaté piesky a na kúpaliskách Delfín, Rosnička, Lamač, 
Rača, Krasňany a Tehelné pole formou priameho nájmu v Bratislavských novinách s 
dátumom vydania 05.05.2016 a na webovej stránke www.starz.sk. 

Ponukové konanie prebiehalo v termíne od 05.05.2016 - 20.05.2016 za účelom prenájmu 
pozemku na: 
1. ambulantný predaj alebo regeneračné služby, 
2. umiestnenie športových zariadení, alebo detských atrakcií 
s minimálnou cenou nájmu: 
1. na prenájom pozemku na ambulantný predaj, alebo iný účel nájmu: 1, 99 Eur/m2/deň bez 
DPH, 
2. na prenájom pozemku na umiestnenie športových zariadení: 0, 10 Eur/m2/deň bez DPH. 
Kritériom hodnotenia ponúk bola výška ponúkaného nájomného za m2/deň. 
Ponuky predložilo 11 uchádzačov. Všetci splnili podmienky a boli vyzvaní na rokovanie 
ohľadom lokalizácie a vizuálu predaja (tak aby tento bol v súlade s Manuálom pre 
osadzovanie a posudzovanie predajných stánkov vo verejnom priestore hlavného mesta 
prijatým dňa 31.03.2016), požadovaných služieb spojených s nájmom a doby nájmu. 
Ponuky predložili nasledovní uchádzači: 
1. Haroon Haidari – PNEUSEN, Andreja Mráza 3157/3, 821 03 Bratislava – Ružinov – 
ambulantný predaj ovocných a zeleninových štiav, nápojov, kávy, balenej zmrzliny, drobného 
snaku, prenájom pozemku 6 m2, doba nájmu 01.07. - 17.08.2016, nájomné 576,- Eur bez 
DPH/dobu nájmu – AZ Zlaté piesky. 
So záujemcom bola uzatvorená nájomná zmluva č. 176/2016/N dňa 20.06.2016 na dobu od 
01.07.2016 do 17.08.2016 s cenou nájmu 576 Eur bez DPH na dobu nájmu, t. j. 691,20 Eur s 
DPH. Nájomná zmluva bola ukončená pred uplynutím doby trvania zmluvy dohodou k 
24.07.2016. 
2. D Y C MAJÁK s.r.o., Vyšehradská 2, 851 06 Bratislava – predložil dve ponuky na 
prenájom pozemku (4 m2) - na predaj kávy z mobilného zariadenia, doba nájmu 17.06. - 
01.09.2016, nájomné 616,- Eur bez DPH/dobu nájmu , a prenájom pozemku (20 m2) na 
požičovňu kajakov, doba nájmu 17.06. - 01.09.2016, nájomné 154,- Eur bez DPH/dobu nájmu 
– AZ Zlaté piesky, 
So záujemcom bola uzatvorená nájomná zmluva č. 158/2016/N dňa 15.06.2016 na prenájom 
pozemku 4 m2 na dobu od 17.06.2016 do 01.09.2016 s cenou nájmu 616 Eur bez DPH na 
dobu nájmu, t. j. 739,20 Eur s DPH a nájomná zmluva č. 160/2016/N zo dňa 15.06.2016 na 
prenájom pozemku 20 m2 na požičovňu kajakov na dobu od 17.06.2016 do 01.09.2016 s 
nájomným 154 Eur bez DPH na dobu nájmu, t. j. 184,80 Eur s DPH. 
3. Klaudius Németh KONZUM, Hlavná 30/61, 935 63 Čata - predaj trdelníkov a langošov, 
prenájom pozemku 6 m2, doba nájmu 01.07. - 31.08.2016, nájomné 747,72 Eur bez 
DPH/dobu nájmu – AZ Zlaté piesky. 
So záujemcom bola uzatvorená nájomná zmluva č. 182/2016/N dňa 21.06.2016 na dobu od 
01.07.2016 do 31.08.2016 s cenou nájmu 747,72 Eur bez DPH na dobu nájmu, t. j. 897, 26 
Eur s DPH. 
4. Slovenská Sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava – umiestnenie bankomatu 
(3 m2) – AZ Zlaté piesky, doba nájmu 15.06. - 01.09.2016, nájomné 474,- Eur bez DPH/dobu 
nájmu.  



So záujemcom bola uzatvorená nájomná zmluva č. 157/2016/N dňa 13.06.2016 na dobu od 
15.06.2016 do 01.09.2016 s cenou nájmu 474 Eur bez DPH na dobu nájmu, t. j. 568, 80 Eur s 
DPH. 
5. Jaroslav Kopunič – PONÍK LAND, Čsl. parašutistov 211/1, 831 02 Bratislava – vozenie 
detí na poníkoch – AZ Zlaté piesky, prenájom pozemku 150 m2, doba nájmu 01.07. - 31.08. 
2016, nájomné 19,50 Eur bez DPH/deň. 
So záujemcom bola uzatvorená nájomná zmluva č.189/2016/N dňa 23.06.2016 na dobu od 
01.07.2016 do 31.08.2016 s cenou nájmu 19, 50 Eur bez DPH na deň, t. j. 23, 40 Eur s DPH. 
Nájomná zmluva bola ukončená pred uplynutím doby trvania zmluvy dohodou k 10.07.2016.  
6. EKO HOLDING Slovakia, s. r. o., Cintorínska 22, 811 08 Bratislava – predaj točenej 
zmrzliny a ovocnej drte, doba nájmu 17.06. - 31.08.2016, nájomné 1 504,- Eur bez DPH/dobu 
nájmu, prenájom pozemku 4, 40 m2 – AZ Zlaté piesky.  
So záujemcom bola uzatvorená nájomná zmluva č. 162/2016/N dňa 14.06.2016 na dobu od 
17.06.2016 do 31.08.2016 s cenou nájmu 1 504 Eur bez DPH na dobu nájmu, t. j. 1 804,80 
Eur s DPH. 
7. inTempo s.r.o., Tolstého 5, 811 06 Bratislava – pojazdná gastroprevádzka (wrap, šaláty, 
prenájom pozemku 12 m2, doba nájmu 20.06. - 31.08.2016, nájomné 1 290,- Eur bez 
DPH/dobu nájmu – AZ Zlaté piesky. 
So záujemcom bola uzatvorená nájomná zmluva č.179/2016/N dňa 15.06.2016 na dobu od 
20.06.2016 do 31.08.2016 s cenou nájmu 1 290 Eur bez DPH na dobu nájmu, t. j. 1 548 Eur 
bez DPH. Nájomná zmluva bola ukončená pred uplynutím doby trvania zmluvy dohodou k 
21.07.2016. 
8. T&R GROUP s. r. o., Pezinská 33, 903 01 Senec – trojmiestna trampolína – AZ Zlaté 
piesky – Záujemca zmluvu neuzatvoril. 
9. 313 Group, s. r. o., Bajkalská 29/E, 821 01 Bratislava – gastroprevádzka - LK Rosnička, 
prenájom pozemku 14,5 m2, doba nájmu 01.07. - 31.08.2016, nájomné 1 977,80 Eur bez 
DPH/dobu nájmu. 
So záujemcom bola uzatvorená nájomná zmluva č. 185/2016/N dňa 20.06.2016 na dobu od 
01.07.2016 do 31.08.2016 s cenou nájmu 1 977,80 Eur bez DPH na dobu nájmu, t. j. 2 373,36 
Eur s DPH. 
10. GASTROLine s. r. o, Pifflova 1243/3, 851 01 Bratislava – gastroprevádzka (kebab, 
nealkoholické nápoje), prenájom pozemku 4 m2, doba nájmu 01.07. - 31.08.2016, nájomné 
2 356,- Eur bez DPH/dobu nájmu – AZ Zlaté piesky 
So záujemcom bola uzatvorená nájomná zmluva č. 177/2016/N dňa 20.06.2016 na dobu od 
01.07.2016 do 31.08.2016 s cenou nájmu 2 356 Eur bez DPH na dobu nájmu, t. j. 2 827,20 
Eur s DPH. 
11. Lupod s. r. o., Tomášikova 15950/10H, 821 03 Bratislava – Wok a nealko, prenájom 
pozemku 4 m2, doba nájmu 01.07. - 31.08.2016, nájomné 2 108,- Eur/dobu nájmu – AZ Zlaté 
piesky. Záujemca neuzatvoril zmluvu.  
Všetky zmluvy boli uzatvorené v súlade s uznesením a sú zverejnené na: 
http://www.starz.sk/vismo/zobraz_dok.asp?id_ktg=1123&archiv=0&id_org=600167&p1=373
3&tzv=1&pocet=25&stranka=3.  
 
Uznesenie č. 479/2016 zo dňa 28.04.2016  
Plniteľ: Marianum – pohrebníctvo mesta Bratislavy 
Text uznesenia: 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
schvaľuje 
podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na ul. Staré grunty 47, k. ú. 



Karlova Ves, parc. č. 2986, na dobu neurčitú, za účelom prevádzkovania kancelárskych 
priestorov, cestovných kancelárií, sídla firiem, projekčných ateliérov, kaviarní, reštaurácií, 
prevádzok espressa, prevádzok bistra alebo predajní, formou obchodnej verejnej súťaže 
s možnosťou využitia prvkov elektronickej aukcie v súlade s uznesením Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1410/2014 zo dňa 30.01.2014 s osobitne 
schválenými podmienkami podľa vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, ktoré tvorí 
neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia.  
Plnenie:  
Organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy uzatvorila so spoločnosťou 
BOSCO, spol. s r.o. zmluvu o nájme nebytového priestoru na dobu neurčitú a začína plynúť 
dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy od 01.07.2016.  
Zmluva bola uzatvorená v súlade s uznesením a je zverejnená na: 
http://marianum.samospravaonline.sk/attach/zml/2016/Zmluva%20Bosco%20-
%20Sl%C3%A1vi%C4%8Die%20%C3%BAdolie.pdf.  
 
Uznesenie č. 480/2016 zo dňa 28.04.2016  
Plniteľ: Marianum – pohrebníctvo mesta Bratislavy 
Text uznesenia: 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
schvaľuje 
podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na Hodonínskej 44, k. ú. Záhorská 
Bystrica, parc. č. 3219, na dobu neurčitú, za účelom prevádzkovania kancelárskych 
priestorov, cestovných kancelárií, sídla firiem, projekčných ateliérov, kaviarní, reštaurácií, 
prevádzok espressa, prevádzok bistra alebo predajní, formou obchodnej verejnej súťaže 
s možnosťou využitia prvkov elektronickej aukcie v súlade s uznesením Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1410/2014 zo dňa 30.01.2014 s osobitne 
schválenými podmienkami podľa vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, ktoré tvorí 
neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia.  
Plnenie:  
Organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy uzatvorila so spoločnosťou 
BOSCO, spol. s r.o. zmluvu o nájme nebytového priestoru na dobu neurčitú a začína plynúť 
dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy od 01.07.2016.  
Zmluva bola uzatvorená v súlade s uznesením a je zverejnená na: 
http://marianum.samospravaonline.sk/attach/zml/2016/Zmluva%20Bosco%20-
%20Kremat%C3%B3rium.pdf.  
 
Uznesenie č. 533/2016 zo dňa 29. – 30.06.2016  
Plniteľ: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ ) 
Text uznesenia: 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
schvaľuje 
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 šatňových priestorov na Zimnom štadióne 
Ondreja Nepelu, Odbojárov 9, Bratislava pre nájomcov: 
1. Slovenský zväz ľadového hokeja, Trnavská cesta 27/B, Bratislava, IČO 30845386, na 
dobu určitú od 01.08.2016 do 28.02.2017, šatňové priestory vo výmere 125,09 m2, nájomné 
250,18 Eur/mesačne. 



2. HC SLOVAN Bratislava – mládež, Odbojárov 3, Bratislava, IČO 30846773, nájom od 
01.08.2016 na dobu neurčitú, šatňové priestory vo výmere 535,80 m2, nájomné 1 071,60 
Eur/mesačne.  
s podmienkou: 
1. Nájomné zmluvy budú nájomcami podpísané do 60 dní od schválenia uznesenia 
v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že niektorá nájomná 
zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie v tej časti stratí 
platnosť. 
2. Ak nájomca nemá uhradené všetky záväzky voči Správe telovýchovných a rekreačných 
zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z predchádzajúceho zmluvného 
vzťahu, tieto uhradí najneskôr päť kalendárnych dní pred podpísaním nájomnej zmluvy, inak 
toto uznesenie v tej časti stratí platnosť.  
Plnenie:  
So Slovenským zväzom ľadového hokeja, Trnavská cesta 27/B, Bratislava, IČO: 30 845 386 
bola uzatvorená nájomná zmluva č. 211/2016/N dňa 01.08.2016 na dobu určitú od 01.08 2016 
do 28.02.2017 na nájom šatňových priestorov vo výmere 125, 09 m2 s nájomným vo výške 
250, 18 Eur mesačne. Nájomca mal uhradené všetky záväzky voči STARZu v stanovenej 
lehote najneskôr päť kalendárnych dní pred podpísaním zmluvy. 
S HC Slovan Bratislava – mládež, Odbojárov 9, Bratislava, IČO: 30 846 773 bola uzatvorená 
nájomná zmluva č. 217/2016/N dňa 26.07.2016 od 01.08.2016 na dobu neurčitú na nájom 
šatňových priestorov vo výmere 535, 80 m2 s nájomným vo výške 1.071, 60 Eur mesačne. 
Nájomca mal uhradené všetky záväzky voči STARZu v stanovenej lehote najneskôr päť 
kalendárnych dní pred podpísaním zmluvy.  
Zmluvy boli uzatvorené v súlade s uznesením a sú zverejnená na: 
http://www.starz.sk/vismo/zobraz_dok.asp?id_ktg=1123&archiv=0&id_org=600167&p1=373
3&tzv=1&pocet=25&stranka=3.  
 
Uznesenie č. 534/2016 zo dňa 29. – 30.06.2016  
Plniteľ: Mestská knižnica Bratislava  
Text uznesenia: 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
schvaľuje 
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 nehnuteľnosti - 
nebytového priestoru o rozlohe 128, 1 m² v stavbe súpis. č. 334 na pozemku parcely registra 
„C“, parc. č. 415, k. ú. Staré Mesto, LV č. 1656 na Kapucínskej ul. v Bratislave, vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a v správe Mestskej knižnice v Bratislave pre 
Vydavateľstvo TATRAN, spol. s. r. o., so sídlom na Klariskej č. 16, Bratislava, IČO 
31403328 za účelom nájmu kancelárií a skladu vydavateľstva kníh na dobu neurčitú odo dňa 
účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné 80, 5621 Eur/m2/rok, čo predstavuje ročne sumu 
10 320,00 Eur. s podmienkou: 
Nájomná zmluva bude s nájomcom Vydavateľstvom TATRAN, spol. s r.o., podpísaná do 
30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. 
V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcami podpísaná, toto 
uznesenie stratí platnosť. 
Plnenie:  
V súlade s uznesením bola dňa 14.07.2016 uzatvorená a podpísaná Zmluva o nájme 
nebytového priestoru č. 201607 na dobu neurčitú s Vydavateľstvom TATRAN spol. s r. o. 
Zmluva je zverejnená na: 
http://www.mestskakniznica.sk/data/documents/431/Zmluva2016_07.pdf.  



Uznesenie č. 535/2016 zo dňa 29. – 30.06.2016  
Plniteľ: Mestská knižnica Bratislava  
Text uznesenia: 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
schvaľuje  
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 nehnuteľnosti – nebytového priestoru vo 
výmere 33 m² v stavbe, súpis. č. 174, na pozemku parcely registra „C“, parc. č. 416, k. ú. 
Staré Mesto, LV č. 1656, na Klariskej ul. č. 16 v Bratislave, vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy a v správe Mestskej knižnice v Bratislave pre Mgr. Martinu Katuščákovú, a Mgr. 
Andreu Vadasovú, za účelom nájmu kancelárskych priestorov k organizácií aktivít spojených 
s jazykovým vzdelávaním, na dobu neurčitú odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné 
118, 1818 Eur/m2/rok, čo predstavuje ročne sumu 3 900, 00 Eur. 
s podmienkou:  
Nájomná zmluva bude s nájomcami Mgr. Martinou Katuščákovou a Mgr. Andreou 
Vadasovou podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 
mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcami 
podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
Plnenie:  
V súlade s uznesením bola dňa 14.07.2016 uzatvorená a podpísaná Zmluva o nájme 
nebytového priestoru č. 201608 na dobu neurčitú s Mgr. Martinou Katučšákovou a Mgr. 
Andreou Vadasovou. Zmluva je zverejnená na: 
http://www.mestskakniznica.sk/data/documents/432/Zmluva2016_08.pdf.  
 
Uznesenie č. 536/2016 zo dňa 29. – 30.06.2016  
Plniteľ: Domov seniorov Lamač 
Text uznesenia: 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
schvaľuje  
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 nebytových priestorov vo výmere 
133, 12 m2 (kuchyňa 30, 18 m2, technologické miestnosti 80, 78 m2, bufet a sklady 
22, 16 m2), súpisné číslo 2976, evidované na LV 867, parcelné čísla 599/7, 599/86, 599/87, 
599/106,  katastrálne  územie Lamač, za účelom prípravy a podávania celodennej stravy pre 
prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov Domova seniorov Lamač za 
250,00 Eur/mesiac za celý predmet prenájmu.  
Plnenie:  
Podmienky plnenia sa nezmenili, za prenájom priestorov je hradená suma vo výške 
250, 00 €/mesiac za celý predmet prenájmu. Vo verejnom obstarávaní opätovne vyhrala firma 
CITY GASTRO s. r. o. ako dodávateľ stravy, aj na budúce obdobie. Zmluva o poskytovaní 
stravovacích služieb je uzatvorená v súlade s uznesením na obdobie - od.01.11.2016 
do30.04.2018 a je zverejnená na: http://www.domov-seniorov-
lamac.eu/assets/File.ashx?id_org=600613&id_dokumenty=2520.  



Uznesenie č. 587/2016 zo dňa 29.09.2016  
Plniteľ: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ ) 
Text uznesenia: 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
schvaľuje  
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 šatňových priestorov na Zimnom štadióne 
O. Nepelu, Odbojárov 9, Bratislava, pre nájomcu Krasokorčuliarsky Športový Klub Slovan 
Bratislava, Ružinovská 4811/4, 821 01 Bratislava-Ružinov, IČO 30774454, na dobu určitú od 
01.10.2016 do 30.04.2017, šatňové priestory vo výmere 69, 12 m2, nájomné 
138, 24 Eur/mesačne, 
s podmienkou:  
1.  Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia Mestským 
zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude 
nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
2.  Ak nájomca nebude mať uhradené všetky záväzky voči Správe telovýchovných a 
rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z predchádzajúceho 
zmluvného vzťahu, tieto uhradí najneskôr päť kalendárnych dní pred podpísaním nájomnej 
zmluvy, inak toto uznesenie stratí platnosť.  
Plnenie:  
S Krasokorčuliarskym Klubom Slovan Bratislava, Ružinovská 4811/4, 821 01 Bratislava - 
Ružinov, IČO: 30 774 454 bola uzatvorená nájomná zmluva č. 266/2016/N dňa 30.09.2016 na 
dobu určitú od 01.10.2016 do 30.04.2017 na nájom šatňových priestorov vo výmere 69, 12 m2 
s nájomným vo výške 138, 24 Eur mesačne. Nájomca mal uhradené všetky záväzky voči 
STARZu v stanovenej lehote najneskôr päť kalendárnych dní pred podpísaním zmluvy.  
Zmluva bola uzatvorená v súlade s uznesením a je zverejnená na: 
http://www.starz.sk/assets/File.ashx?id_org=600167&id_dokumenty=9688.  
 
Uznesenie č. 590/2016 zo dňa 29.09.2016  
Plniteľ: Marianum – pohrebníctvo mesta Bratislavy 
Text uznesenia: 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
schvaľuje 
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 nebytových priestorov v Bratislave, k. ú. 
Staré mesto, stavba so súpis. č. 76, postavená na CKN parc. č. 8934, evidované na LV č. 1656 
– nebytový priestor vo výmere 177, 50 m², medzi organizáciou MARIANUM – Pohrebníctvo 
mesta Bratislavy a Bratislavskou organizáciou cestovného ruchu v zastúpení Ing. Alžbeta 
Melicharová, predsedníčka predstavenstva, Ing. Peter Petrovič, podpredseda predstavenstva, 
so sídlom Primaciálne námestie č. 1 v Bratislave, za účelom užívania nebytových priestorov 
na dobu neurčitú, za nájomné 110, 00 Eur/m²/rok, čo predstavuje ročne sumu 19 525, 00 Eur, 
s podmienkou: 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia Mestským 
zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude 
nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. Nájom nebytových 
priestorov nachádzajúcich sa na Šafárikovom námestí č. 3 v Bratislave, k. ú. Staré mesto, 
stavba so súpisným číslom 76, postavená na CKN parc. č. 8934, evidované na LV 1656 – 
nebytový priestor vo výmere 177, 50 m², predkladáme ako prípad osobitného zreteľa podľa § 
9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
že Bratislavskej organizácii cestovného ruchu už nepostačujú nebytové priestory na 



1. medziposchodí a majú záujem ešte o ďalšie nebytové priestory ktoré sa nachádzajú na 
Šafárikovom námestí č. 3, Bratislava, na 2. medziposchodí.  
Plnenie:  
Organizácia MARIANUM – pohrebníctvo mesta Bratislavy uzatvorila, v súlade s uznesením, 
s Bratislavskou organizáciou cestovného ruchu zmluvu o nájme nebytového priestoru na dobu 
neurčitú a začína dňom podpísania preberacieho protokolu od: 01.12.2016. Zmluva je 
zverejnená na: 
http://marianum.samospravaonline.sk/attach/zml/2016/Zmluva%20Bratislavsk%C3%A1%20
organiz%C3%A1cia%20cest.%20ruchu.pdf.  
 
Uznesenie č. 599/2016 zo dňa 29.09.2016  
Plniteľ: Mestský ústav ochrany pamiatok  
Text uznesenia: 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
schvaľuje 
podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov nájom nebytového priestoru o výmere 15 m²  v stavbe súpis. č. I.36 na pozemku 
parc. č. 86 na prízemí Uršulínskej 9 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, zapísanej na LV č. 1656, 
na dobu neurčitú za účelom kancelárie, administratívne priestory, cestovné kancelárie, sídla 
firiem, projekčné ateliéry, reštaurácie, espresá, bistrá, predajne formou obchodnej verejnej 
súťaže s možnosťou využitia prvkov elektronickej aukcie v súlade s uznesením Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1410/2014 zo dňa 30.01.2014; s osobitne 
schválenými podmienkami podľa vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, ktoré tvorí 
neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia.  
Plnenie:  
Uskutočnila sa opakovaná súťaž, ktorá bola uzavretá elektronickou aukciou a víťazom sa stala 
spoločnosť Malewill, s. r. o., s ktorou bola uzavretá zmluva o prenájme č. Z/02/2016. Zmluva 
ešte nenadobudla účinnosť, teda ešte nebola zverejnená.  
 


