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Návrh uznesenia 

 
 
 

Mestské zastupiteľstvo 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 pozemku registra „C“ 
v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 475/7 – ostatné plochy vo výmere 1711 m2, spoločnosti 
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom na Olejkárskej 1 v Bratislave, 
IČO 00492736, za účelom zabezpečenia prevádzky a služieb mestskej hromadnej dopravy 
v hlavnom meste SR Bratislave a zabezpečenia ďalších doplnkových činností vychádzajúcich 
z predmetu činnosti nájomcu zapísaných v obchodnom registri, ktoré súvisia so zabezpečením 
prevádzky a služieb mestskej hromadnej dopravy, na ktorom je umiestnená stavba meniarne 
Záhumenice (neevidovaná v katastri nehnuteľností), ktorá je predmetom Zmluvy o nájme č. 
088300691400 v znení Dodatku č. 088300691401 a Dodatku č. 088300691402, za nájomné 
vo výške účtovných odpisov podľa odpisového plánu nájomcu na príslušné účtovné obdobie 
za celý predmet nájmu, 
 
s podmienkou: 
 
Dodatok č. 088300691403 k Zmluve o nájme č. 088300691400 v znení Dodatku č. 
088300691401 a Dodatku č. 088300691402 bude nájomcom podpísaný do 30 dní od 
schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že 
dodatok k nájomnej zmluve nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaný, toto uznesenie 
stratí platnosť.  

 
 

Návrh na schválenie nájmu pozemku reg. „C“ k. ú. Rača, parc. č. 475/7, spoločnosti 
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, predkladáme ako prípad hodný osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov z dôvodu, že na pozemku je umiestnená stavba meniarne Záhumenice, 
prenajatá Zmluvou o nájme č. 088300691400 v znení Dodatku č. 088300691401 a Dodatku č. 
088300691402, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

 
PREDMET:  Uzatvorenie Dodatku č. 088300691403 k Zmluve o nájme č. 088300691400 

uzatvorenej dňa 31. 1. 2014 v znení Dodatku č. 088300691401 a Dodatku č. 
088300691402, s Dopravným podnikom Bratislava, a.s., predmetom ktorého 
bude nájom pozemku reg. „C“ k. ú. Rača, parc. č. 475/7, ktorý je vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a na ktorom je umiestnená stavba 
meniarne Záhumenice, ktorá je predmetom uvedenej Zmluvy o nájme 
pozemku č. 088300691400 (príloha č. 5 – por. č. 37). 

 
 
NÁJOMCA:  Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 

Olejkárska 1 
814 52 Bratislava 

 IČO 00 492 736 
 
        
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU:  
 
Pozemok v k. ú. Rača 
KN reg. „C“                druh         celková             výmera na 
parc. č.          LV č.        pozemku         výmera   nájom 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
475/7            1   ostatné plochy 1711 m2      1711 m2     
             
Pozemok reg. „C“ parc. č. 475/7 k. ú. Rača je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
zapísaný na LV č. 1, nie je zverený do správy mestskej časti Bratislava–Rača (odzverovací 
Protokol č. 118802711600 o odňatí správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR 
Bratislavy zo dňa 23. 05. 2016). Na pozemok nie sú evidované reštitučné nároky. Stavba 
meniarne Záhumenice na pozemku nie je evidovaná v katastri nehnuteľností. 
 
 
ÚČEL NÁJMU :  zabezpečenie prevádzky a služieb mestskej hromadnej dopravy 

v hlavnom meste SR Bratislave a zabezpečenie ďalších doplnkových 
činností vychádzajúcich z predmetu činnosti nájomcu zapísaných 
v obchodnom registri, ktoré súvisia so zabezpečením prevádzky 
a služieb mestskej hromadnej dopravy 

 
 
VÝŠKA NAVRHOVANÉHO NÁJOMNÉHO:   
 
Vo výške účtovných odpisov podľa odpisového plánu nájomcu na príslušné účtovné obdobie 
za celý predmet nájmu.  
Nájomca je v zmysle článku III ods. 4 Zmluvy o nájme č. 088300691400 povinný „vyhotoviť 
vždy na začiatku účtovného obdobia odpisový plán prenajatého majetku osobitne za každé 
účtovné obdobie počas trvania doby nájmu, počnúc dňom odovzdania majetku ...“ a v zmysle 
článku III ods. 5 „pri zmenách odpisového plánu (vyradenie, priradenie, technické 
zhodnotenie majetku) počas účtovného obdobia nájomca vyhotoví upravený odpisový plán, 



ktorý je povinný preukázateľne doručiť v listinnej forme a elektronickej čitateľnej forme 
vhodnej na ďalšie spracovanie prenajímateľovi najneskôr do 10 dní od vykonania zmeny.“ 
 
 
SKUTKOVÝ STAV : 
   

Dňa 31. 01. 2014 bola uzatvorená Zmluva o nájme č. 088300691400 (ďalej len 
„zmluva“) medzi hlavným mestom SR Bratislavou ako prenajímateľom a Dopravným 
podnikom Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len „DPB, a.s.“) ako nájomcom. Predmetom 
zmluvy sú pozemky, budovy a stavby – stavebné objekty a hnuteľný majetok vo vlastníctve 
hlavného mesta, prenajatý nájomcovi za účelom zabezpečenia prevádzky a služieb mestskej 
hromadnej dopravy v hlavnom meste SR Bratislave a zabezpečenia ďalších doplnkových 
činností vychádzajúcich z predmetu činnosti nájomcu zapísaných v obchodnom registri, ktoré 
súvisia so zabezpečením prevádzky a služieb mestskej hromadnej dopravy. Zmluva o nájme 
bola uzatvorená na dobu určitú - 15 rokov počnúc dňom 01. 02. 2014. Nájomné bolo 
stanovené vo výške 1 811 014,00 Eur. 

Dňa 03. 10. 2014 bol uzatvorený Dodatok č. 088300691401 k uvedenej zmluve, 
predmetom ktorého sú novovybudované stavby Trolejbusová trať Pražská – Hroboňová 
a Trolejbusová trať Patrónka – Vojenská nemocnica, v k. ú. Staré Mesto, ktoré boli vložené 
do nájmu DPB, a.s. Nájomné za tieto stavby uhrádza nájomca od 01. 01. 2015 vo výške 
účtovných odpisov podľa odpisového plánu. Výška účtovných odpisov za rok 2015 za celý 
predmet nájmu bola v sume 2 075 935,66 Eur.  

Dňa 30. 03. 2016 bol uzatvorený Dodatok č. 088300691402 k zmluve, predmetom 
ktorého sú novovybudované stavby Trolejbusová trať konečná Gaštanová, Prestupná 
integrovaná zastávka MHD na Radlinského ulici v Bratislave a stavba Trolejbusová trať 
Trenčianska, ktoré boli vložené do nájmu DPB, a.s. Nájomné za tieto stavby uhrádza nájomca 
od 01. 03. 2016 vo výške odpisov podľa odpisového plánu. Výška účtovných odpisov za rok 
2016 za celý predmet nájmu je v sume 2 123 759,00 Eur. 

 
Budova meniarne Záhumenice – inv. č. 2101161 (zostatková cena k 31. 12. 2016 - vo 

výške 4 180,50 Eur) je predmetom Zmluvy o nájme č. 088300691400 zo dňa 31. 01. 2014, 
uvedená v prílohe č. 5 tejto zmluvy – por. č. 37. Nakoľko pozemok parc. č. 475/7 k. ú. Rača 
pod touto budovou meniarne Záhumenice bol t. č. zverený do správy mestskej časti 
Bratislava–Rača (ďalej len „MČ Rača“) na základe Protokolu č. 64/91, spoločnosť DPB, a.s. 
z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania vzťahu k pozemku pod budovou požiadala 
mestskú časť Bratislava-Rača o nájom tohto pozemku. MČ Rača informovala DPB, a.s. 
o pripravovanom materiáli na prerokovanie v miestnom zastupiteľstve MČ Rača, pričom 
navrhovaná cena za nájom bola stanovená v sume 6,00 Eur/m2/rok, čo bolo pre DPB, a.s. 
neprijateľné z dôvodu hospodárneho nakladania s finančnými prostriedkami.  

Na základe uvedeného spoločnosť DPB, a.s. požiadala hlavné mesto SR Bratislavu 
o usporiadanie majetkovoprávneho vzťahu k pozemku v k. ú. Rača parc. č. 475/7 o celkovej 
výmere 1711 m2  formou nájmu s tým, že predmetný pozemok bude odzverený zo správy MČ 
Rača a hlavné mesto ako vlastník prenajme pozemok spoločnosti DPB, a.s. uzatvorením 
dodatku k Zmluve o nájme č. 088300691400. Z tohto dôvodu bol uzatvorený Protokol č. 
118802711600 o odňatí správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy, 
predmetom ktorého bolo odňatie správy a s ním súvisiacich práv a záväzkov mestskej časti 
Bratislava–Rača k pozemku parc. č. 475/7 v k. ú. Rača.  

Uvedený pozemok pod budovou meniarne Záhumenice a v jej okolí je oplotený, 
keďže územie meniarne nie je len pod budovou, ale aj v ochrannom pásme a sú potrebné 
manipulačné plochy na prístup v prípade opravy transformátorov, preto DPB, a.s. užíva 



a riadne udržiava celý oplotený pozemok vo výmere 1711 m2 a z dôvodu majetkovoprávneho 
usporiadania vzťahu k pozemku žiada o nájom vlastníka pozemku – hlavné mesto SR 
Bratislavu. 

Návrh na schválenie nájmu pozemku reg. „C“ k. ú. Rača, parc. č. 475/7, spoločnosti 
DPB, a.s., predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že na 
pozemku je umiestnená stavba meniarne Záhumenice, ktorá nie je evidovaná v katastri 
nehnuteľností a ktorá je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, prenajatá Zmluvou 
o nájme č. 088300691400 spoločnosti DPB, a.s. 
 
STANOVISKÁ K NÁJMU  : 
 

• Oddelenie usmerňovania investičnej činnosti : Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, 
rok 2007, v znení zmien a doplnkov stanovuje pre územie, ktorého súčasťou je pozemok 
parc.č. 475/7 vo výmere 1711 m2, funkčné využitie územia: viacpodlažná zástavba obytného 
územia, kód 101, stabilizované územie. Predmetný pozemok je v dotyku s ochranným 
pásmom plynárenského zariadenia VTL DN 150 mm. Spôsoby využitia funkčných plôch: 
prípustné - zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia.  

• Stanovisko technickej infraštruktúry - bez pripomienok k nájmu pozemku. 
• Oddelenie dopravného inžinierstva sa vyjadrilo, že v zmysle Územného plánu hl. mesta SR 

Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov, nie je predmetný pozemok dotknutý žiadnym 
výhľadovým dopravným zámerom. Vzhľadom k uvedenému nemajú pripomienky k nájmu 
pozemku. 

• Oddelenie dopravy – Referát cestného správneho orgánu sa ako cestný správny orgán 
miestnych komunikácií I. a II. triedy k predmetnému nájmu pozemku nevyjadruje. 

• Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene sa vyjadrilo, že nájom pozemku na uvedený 
účel nie je v rozpore so záujmami životného prostredia, ochranou mestskej zelene, územnou 
ani druhovou ochranou prírody a krajiny. 

• Oddelenie správy komunikácií sa k nájmu pozemku z hľadiska správcu komunikácií 
nevyjadruje. 

• Finančné oddelenie – k dátumu 8.8.2016 neeviduje voči žiadateľovi pohľadávky. 
• Oddelenie miestnych daní a poplatkov - neeviduje voči žiadateľovi žiadne pohľadávky. 
• Oddelenie legislatívno-právne – neeviduje súdny spor voči žiadateľovi. 

 
Starosta mestskej časti Bratislava – Rača – súhlasí s nájmom pozemku reg. „C“ KN parc. č. 
475/7, k. ú. Rača, vo výmere 1711 m2,  Dopravnému podniku Bratislava, a.s, za účelom 
majetkovoprávneho usporiadania vzťahu k pozemku dodatkom k Zmluve o nájme pozemku č. 
088300691400. 
 
Hlavné mesto SR Bratislava podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnilo dňa 13. 3. 2017 na internete a  na 
úradnej tabuli svoj zámer prenajať uvedený pozemok z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa. 
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DODATOK  č. 088300691403 

k Zmluve o nájme č. 088300691400 
 
 
Zmluvné strany: 
 
1. Prenajímateľ : Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,  

Sídlo : Primaciálne nám. 1,  814 99  Bratislava 
Zastupuje : JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Bankové spojenie : Československá obchodná banka, a.s. 
Číslo účtu (IBAN): SK28 7500 0000 0000 2582 8023 
BIC (SWIFT) : CEKOSKBX 
IČO : 00 603 481 
DIČ : 2020372596 
IČ DPH : nie je platiteľom DPH 

 
(ďalej len „prenajímateľ“ ) 

 
a 
 
2. Nájomca : Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 
 Sídlo :    Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 

Zastupuje : Ing. Milan Urban, predseda predstavenstva 
IČO :  00 492 736 
Registrácia : Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 607/B  
Bankové spojenie : ............................... 
Číslo účtu : ....................... 
IBAN: ............................. 
BIC (SWIFT) : ...................... 
DIČ : 2020298786  
IČ DPH : SK2020298786 

 
(ďalej len „nájomca“) 

 
 
(„prenajímateľ“ a „nájomca“ ďalej aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako 
„Zmluvná strana“)  
 
 

Článok I 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 31.01.2014 Zmluvu o nájme č. 088300691400 v znení 

Dodatku č. 088300691401 zo dňa 03.10.2014 a Dodatku č. 088300691402 zo dňa 
30.3.2016 (ďalej len „Zmluva“). Predmetom Zmluvy je nájom pozemkov, budov 
a stavieb – stavebných objektov a hnuteľného majetku vo vlastníctve prenajímateľa, 
prenechaný nájomcovi do nájmu za účelom zabezpečenia prevádzky mestskej hromadnej 
dopravy v hlavnom meste SR Bratislave, zabezpečenia služieb mestskej hromadnej 
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dopravy v hlavnom meste SR Bratislave a zabezpečenia ďalších doplnkových činností 
vychádzajúcich z predmetu činnosti nájomcu zapísaných v obchodnom registri, ktoré 
súvisia so zabezpečením prevádzky a služieb mestskej hromadnej dopravy. Zmluva 
o nájme bola uzatvorená na dobu určitú 15 rokov. Nájomné bolo stanovené vo výške 
účtovných odpisov podľa odpisového plánu nájomcu na príslušné účtovné obdobie za 
celý predmet nájmu. 

 
2. Zmluvné strany sa z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania vzťahu k pozemku reg. 

„C“ k.ú. Rača, parc. č. 475/7, vo výmere 1711 m2, na ktorom je umiestnená stavba 
meniarne Záhumenice, dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 088300691403 k Zmluve 
(ďalej len „Dodatok č. 3“). 

 
3. Predmet nájmu – pozemok reg. „C“ k. ú. Rača, parc. č. 475/7, vo výmere 1711 m2, je vo 

výlučnom vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy ako prenajímateľa. Je na ňom 
umiestnená stavba meniarne Záhumenice, ktorá je predmetom tejto Zmluvy – Príloha č. 5 
– Por. č. 37. 

 
4. Nájom pozemku reg. „C“ k. ú. Rača, parc. č. 475/7, vo výmere 1711 m2, bol nájomcovi 

schválený uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. .../2017 
zo dňa 30.3.2017, ktorého odpis je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 3 ako jeho 
príloha č. 1. 

 
 

Čl. II  
Zmeny zmluvy 

 
1. V článku II ods. 3 sa dopĺňa text : 
 

„Pozemok v lokalite – križovatka Púchovská – Tbiliská (príloha č. 2 k Dodatku č. 3) : 
 

Pozemok reg. „C“ k. ú. Rača, parc. č. 475/7, LV č. 1, druh pozemku – ostatné 
plochy, celková výmera – 1711 m2, v hodnote 8 519,24 Eur“   
  

2. Ostatné časti zmluvy zostávajú nezmenené. 
  
 

Čl. III 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 3 uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za 

nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ho, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme 
a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 
2. Dodatok k zmluve sa vyhotovuje v šiestich (6) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z 

ktorých po jej podpísaní prenajímateľ obdrží dve (2) a nájomca štyri (4) vyhotovenia. 
  
3. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa 
podľa ust. § 47a ods. 1 zák. č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník 
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v spojení s ust. § 5a zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 

 
V Bratislave dňa  .................................  V Bratislave dňa  ................................ 
 
 
Prenajímateľ :      Nájomca :   
Hlavné mesto SR Bratislava    Dopravný podnik Bratislava,  

akciová spoločnosť 
 
 
 
.............................................................  .............................................................. 
JUDr. Ivo N e s r o v n a l    Ing. Milan U r b a n 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy  predseda predstavenstva 
 
 



Výpis  
zo zasadnutia  komisie finan čnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ   

konaného d ňa 13.03.2017 
___________________________________________________________________________ 

 
 
k bodu  
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa týkajúceho sa nájmu pozemku 
v Bratislave, k. ú. Ra ča, parc. č. 475/7, spolo čnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová 
spolo čnos ť, so sídlom v Bratislave 
 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť ako prípad hodného osobitného zreteľa týkajúci sa nájmu pozemku 
v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 475/7, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, 
so sídlom v Bratislave pod ľa predloženého návrhu uznesenia.  
 
Hlasovanie:  
prítomní: 8 , za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave,13.3.2017 
 
 
 



5.3.
5.3.1.
5.3.5.

Kód uzn.:

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave,
k. ú. Rača, parc. č. 475/7, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom
v Bratislave

Uznesenie 510/2017
zo dňa 16.03.2017

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 pozemku registra „C“ v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 475/7 – ostatné
plochy vo výmere 1 711 m², spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom na Olejkárskej 1
v Bratislave, IČO 00492736, za účelom zabezpečenia prevádzky a služieb mestskej hromadnej dopravy v hlavnom
meste SR Bratislave a zabezpečenia ďalších doplnkových činností vychádzajúcich z predmetu činnosti nájomcu
zapísaných v obchodnom registri, ktoré súvisia so zabezpečením prevádzky a služieb mestskej hromadnej dopravy, na
ktorom je umiestnená stavba meniarne Záhumenice (neevidovaná v katastri nehnuteľností), ktorá je predmetom
Zmluvy o nájme č. 088300691400 v znení Dodatku č. 088300691401 a Dodatku č. 088300691402, za nájomné vo
výške účtovných odpisov podľa odpisového plánu nájomcu na príslušné účtovné obdobie za celý predmet nájmu,

s podmienkou:

Dodatok č. 088300691403 k Zmluve o nájme č. 088300691400 v znení Dodatku č. 088300691401 a Dodatku
č. 088300691402 bude nájomcom podpísaný do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného
mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok k nájomnej zmluve nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaný, toto
uznesenie stratí platnosť.

Návrh na schválenie nájmu pozemku registra „C“ k. ú. Rača, parc. č. 475/7, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava,
akciová spoločnosť, predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že na pozemku je umiestnená stavba
meniarne Záhumenice, prenajatá Zmluvou o nájme č. 088300691400 v znení Dodatku č. 088300691401 a Dodatku
č. 088300691402, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť.
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