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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 pozemkov registra „E“ v Bratislave, k. ú.
Rusovce, parc. č. 467/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 7 907 m² a parc. č. 3675/3 –
ostatné plochy vo výmere 715 m², spolu vo výmere 8 622 m², mestskej časti Bratislava–Rusovce,
so sídlom na Vývojovej 8 v Bratislave, IČO 00304611, za účelom realizácie projektu „Vybudovanie
cyklotrasy a revitalizácie autobusového otočiska v MČ Bratislava-Rusovce“, na dobu určitú 15
rokov, za nájomné:
Alternatíva 1:
1,00 Eur/rok,
Alternatíva 2:
5,00 Eur/m²/rok za obdobie od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca,
v ktorom nadobudne právoplatnosť územné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu,
čo predstavuje ročne sumu 43 110,00 Eur,
30,00 Eur/m²/rok za obdobie od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne
právoplatnosť územné rozhodnutie do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť
kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo predstavuje ročne sumu 258 660,00 Eur,
15,00 Eur/m²/rok za obdobie od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne
právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu na dobu neurčitú,
čo predstavuje ročne sumu 129 330,00 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 registra „E“ v k. ú. Rusovce, parc. č. 467/1 a parc. č. 3675/3,
mestskej časti Bratislava-Rusovce ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme z dôvodu
nutnosti majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, na ktorých mestská časť Bratislava-Rusovce
pripravuje projekt vybudovania cyklotrasy a revitalizácie otočiska na území svojej mestskej časti,
pričom k vydaniu stavebného povolenia na stavbu na predmete nájmu potrebuje stavebník
preukázať k dotknutým pozemkom vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 ods.1 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Dôvodová správa
PREDMET: Nájom pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy v k. ú. Rusovce na
Balkánskej ulici
ŽIADATEĽ: mestská časť Bratislava-Rusovce
Vývojová 8
851 10 Bratislava
IČO 00304611
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU:
pozemky
registra „E“
parc. č.
467/1

LV č.
1779

druh
pozemku
zastavané plochy
a nádvoria

3675/3

1779

ostatné plochy

pozemok
v registri „C“
vedený ako
časť parc. č. 1096
časť parc. č. 87/1

celková
výmera
7 907 m2

časť parc. č. 1096
spolu

715 m2
8 622 m2

ÚČEL NÁJMU:

realizácia projektu „Vybudovanie cyklotrasy a revitalizácia autobusového
otočiska v MČ Bratislava-Rusovce“

DOBA NÁJMU:

nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú 15 rokov

VÝŠKA NAVRHOVANÉHO NÁJOMNÉHO:
alternatíva 1: 1,00 Eur/rok - podľa návrhu žiadateľa
alternatíva 2: 5,00 Eur/m2/rok za obdobie od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy do konca
mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť územné rozhodnutie na stavbu na
predmete nájmu, čo predstavuje sumu 43 110,00 Eur ročne
30,00 Eur/m2/rok za obdobie od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
nadobudne právoplatnosť územné rozhodnutie do konca mesiaca, v ktorom
nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo
predstavuje sumu 258 660,00 Eur ročne
15,00 Eur/m2/rok za obdobie od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu na
dobu neurčitú, čo predstavuje sumu 129 330,00 Eur ročne
- stanovené podľa Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy ktorým sa
ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremena (položky 111, 11 a 16)
SKUTKOVÝ STAV:
Mestská časť Bratislava-Rusovce so sídlom na Vývojovej 8 v Bratislave sa obrátila na
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy so žiadosťou o nájom pozemkov registra „E“ v k. ú.
Rusovce, parc. č. 467/1 a parc. č. 3675/3 za účelom prípravy projektu „Vybudovanie cyklotrasy
a revitalizácie autobusového otočiska v MČ Bratislava-Rusovce“ v cezhraničnej spolupráci
Maďarsko – Slovensko. V doplnení žiadosti mestská časť navrhuje nájomné 1,00 Eur/rok.

Návrh na schválenie nájmu pozemkov registra „E“ v k. ú. Rusovce parc. č. 467/1 a parc. č.
3675/3 Mestskej časti Bratislava–Rusovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme
z dôvodu nutnosti majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, na ktorých Mestská časť
Bratislava-Rusovce pripravuje projekt vybudovania cyklotrasy a revitalizácie otočiska na území
svojej mestskej časti, pričom k vydaniu stavebného povolenia na stavbu na predmete nájmu
potrebuje stavebník preukázať k dotknutým pozemkom vlastnícke alebo iné právo podľa § 139
ods.1 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon).
STANOVISKÁ K NÁJMU
•

Oddelenie usmerňovania investičnej činnosti – v územnoplánovacej informácii uviedlo, že
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 stanovuje pre dané územie funkčné
využitie:
1. parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy, ako prípustné funkčné využitie v obmedzenom
rozsahu je možné umiestňovať turistické a cyklistické trasy, zariadenia a vedenia technickej a
dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia,
2. plochy námestí a ostatné komunikačné plochy
Severná časť územia zasahuje do územia, pre ktoré bol spracovaný Územný plán zóny –
Pamiatková zóna Rusovce, kde je definované funkčné využitie územia – polyfunkčné využitie
bývania v bytových domoch a občianskej vybavenosti.
Vhodným spôsobom využitia územia sú cestné komunikácie, pešie chodníky, cyklistické trasy
a zástavky MHD.
Upozorňujú, že záujmové územie zasahuje do ochranného pásma železničných tratí. Územím
prechádzajú vodovod, jednotná kanalizácia, STL plynovod a optická trasa UPC. Severná časť
územia je v dotyku s verejnoprospešnou stavbou "Cyklotrasa pozdĺž Balkánskej ulice" a s
hlavnou pešou trasou.
Aby bolo možné vyjadriť súlad predloženého investičného zámeru s Územným plánom
hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, je potrebné projektovú dokumentáciu v ďalšom stupni
projektovej prípravy dopracovať v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.
Poznámka: 1. podmienka týkajúca sa uložených vedení technickej infraštruktúry je
zapracovaná do článku 4 ods. 16 návrhu nájomnej zmluvy,
2. podmienka týkajúca sa nutnosti dopracovania projektovej dokumentácie
v zmysle vyhlášky MŽP je zapracovaná do článku 4 ods. 17 návrhu
nájomnej zmluvy.

•

Stanovisko z hľadiska technickej infraštruktúry – žiadajú rešpektovať trasy a zariadenie
technickej infraštruktúry.
Poznámka:
podmienka je zapracovaná do článku 4 ods. 16 návrhu nájomnej zmluvy.

•

Oddelenie dopravného inžinierstva – v stanovisku k nájmu uviedlo, že:
- pozemky sú v prevažnom rozsahu súčasťou cesty I/2 (Balkánska ul.) a obratiska so zastávkou
MHD pri železničnej zastávke v Rusovciach,
- podľa celomestskej koncepcie riešenia dopravy v zmysle platného ÚPN neevidujú žiadne
dopravné výhľadové zámery hlavného mesta na dotknutých pozemkoch,
k navrhovanému riešeniu využitia pozemkov sa doposiaľ v rámci odbornej činnosti
nevyjadrovali, zámer revitalizácie obratiska a riešenie cyklotrasy nepoznajú. V zmysle
uvedeného považujú konanie o nájme za predčasné.
Na základe dodatočne predloženej architektonickej štúdie v doplňujúcom stanovisku uviedli:
- investičný zámer v zmysle predloženej architektonickej štúdie v území pripúšťajú, pričom je
potrebné v ďalšom stupni prípravy projektovej dokumentácie rešpektovať príslušné technické

normy a predpisy, zohľadniť riešenie rodinného domu (cca v km 0,2 navrhovanej cyklistickej
cestičky), dôsledne vyriešiť križovanie cyklistickej cestičky s cestou I/2 (Balkánska ul.),
- konštatujú, že požadovaný záber pozemkov určených na nájom je v porovnaní s navrhovanou
výstavbou podľa predloženej architektonickej štúdie výrazne väčší.
Poznámka:
podmienka je zapracovaná do článku 4 ods. 18 návrhu nájomnej zmluvy.
•

Oddelenie dopravy, referát cestného správneho orgánu
– z hľadiska cestného správneho orgánu sa k nájmu nevyjadrujú, pozemky nie sú cestnými
pozemkami miestnych komunikácií I. a II. triedy.
- podľa zoznamu komunikácií na území Bratislavy je Balkánska ul. v úseku od Vývojovej po
koniec katastra Rusovce prejazdný úsek cesty I/2, kde cestným správnym orgánom je Okresný
úrad,
- chodníky na Balkánskej ul. sú zaradené ako komunikácie IV. triedy, kde cestným správnym
orgánom je mestská časť.
Poznámka:
upozornenie ohľadne prejazdného úseku cesty I/2 je zapracované do článku 4
ods. 19 návrhu nájomnej zmluvy.

•

Oddelenie správy komunikácií – o stanovisko k nájmu pozemkov bolo požiadané súbornou
žiadosťou dňa 5.5.2017

•

Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene –stanovisku uviedlo, že nájom nie je
v rozpore so záujmami životného prostredia, ochranou mestskej zelene, územnou ani druhovou
ochranou prírody.

•

Oddelenie účtovníctva a pohľadávok – v informácii uviedli, že hlavné mesto eviduje voči
žiadateľovi pohľadávkou v sume 585,34 Eur, ktorá vznikla neuhradením nájomného zo
Zmluvy o nájme pozemku č. 18-83-1095-05-00.
Poznámka: na rokovaní dňa 23.5.2017 bola MČ na pohľadávku upozornená. Po úhrade
pohľadávky bude oddelenie účtovníctva a pohľadávok požiadané o aktualizáciu
stanoviska.

•

Oddelenie miestnych dani a poplatkov – o informáciu o stave pohľadávok hlavného mesta voči
žiadateľovi bolo požiadané súbornou žiadosťou dňa 5.5.2017

•

Oddelenie legislatívno-právne – nevedie voči žiadateľovi o nájom žiadny súdny spor.

O stanovisko mestskej časti Bratislava-Rusovce nebolo žiadané, lebo samotná mestská časť je
žiadateľom o nájom.
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 12. 06. 2017 na internete a na úradnej tabuli
svoj zámer prenajať uvedené pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

ZMLUVA O NÁJME POZEMKU
č. 08 – 83 – xxxx – 17 – 00
podľa § 663 a nasl. Zákona 40/1964 Občianskeho zákonníka (ďalej aj ako „zmluva“)
uzatvorená medzi zmluvnými stranami:
Prenajímateľ:
Názov
Sídlo
Zastupuje
IČO
bankové spojenie
BIC (SWIFT)
IBAN
variabilný symbol

:
:
:
:
:
:
:
:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor
00 603 481
ČSOB, a.s.
CEKOSKBX
SK58 7500 0000 000025828453
883xxxx17

(ďalej len „prenajímateľ“)
a
Nájomca:
Názov
Sídlo
Zastupuje
IČO
bankové spojenie
IBAN
BIC (SWIFT)
IČ DPH:

:
:
:
:
:
:
:
:

Mestská časť Bratislava-Rusovce
Vývojová 8, 851 10 Bratislava
Dušan Antoš, starosta
00 304 611
......................
........................
.......................
.........................

(ďalej len „nájomca“)
(ďalej nájomca a prenajímateľ spoločne len „zmluvné strany“ jednotlivo len „zmluvná
strana“)
PREAMBULA
Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka a v
súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Článok 1
Predmet a účel nájmu
1. Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľností - pozemkov registra „E“ v Bratislave, k. ú.
Rusovce:
- parc. č. 467/1 vo výmere 7 907 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, LV č.
1779, ktorý zodpovedá častiam pozemkov registra „C“ parc. č. 1096 a parc. č. 87/1 a
- parc. č. 3675/3 vo výmere 715 m2 druh pozemku – ostatné plochy, LV č. 1779, ktorý
zodpovedá časti pozemku registra „C“ parc. č. 1096.

2. Prenajímateľ prenecháva a nájomca prijíma do nájmu, za podmienok uvedených v tejto
zmluve, pozemky registra „E“ parc. č. 467/1 vo výmere 7 907 m2 a parc. č. 3675/3 vo
výmere 715 m2, špecifikované v ods. 1 tohto článku v celosti, spolu vo výmere 8 622 m2
tak, ako je to zakreslené v kópii z katastrálnej mapy (ďalej len „predmet nájmu“ alebo
„pozemok“). Kópia z katastrálnej mapy je neoddeliteľnou súčasť tejto zmluvy ako príloha
č. 1.
3. Účelom nájmu je realizácia projektu „Vybudovanie
autobusového otočiska v MČ Bratislava-Rusovce“

cyklotrasy a revitalizácia

4. Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu využívať výlučne na dohodnutý účel. Pre prípad
nesplnenia tejto povinnosti, zmluvné strany dojednali v súlade s ust. § 544 a nasl.
Občianskeho zákonníka zmluvnú pokutu, ktorú je prenajímateľ oprávnený požadovať od
nájomcu v čiastke 17,00 Eur za každý, aj začatý deň trvania porušenia tohto záväzku.
Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na
základe prenajímateľom zaslanej sankčnej faktúry so stanovenou lehotou splatnosti,
najneskôr však do 30 dní odo dňa jej doručenia nájomcovi.
5. Nájomca vyhlasuje, že je oboznámený s faktickým a právnym stavom predmetu nájmu.
Nájomca tiež vyhlasuje, že predmet nájmu je spôsobilý na dohodnuté užívanie,
a pozemok preberá do nájmu.
Článok 2
Vznik, doba a ukončenie nájmu
1. Nájom sa dojednáva na dobu určitú 15 rokov a začne plynúť dňom nadobudnutia
účinnosti zmluvy podľa článku 6 ods. 8 tejto zmluvy.
2. Nájomný vzťah skončí uplynutím dojednanej doby nájmu. Pred uplynutím doby nájmu
môže byť ukončený:
2.1 kedykoľvek písomnou dohodou zmluvných strán,
2.2 odstúpením od zmluvy v súlade s touto zmluvou a/alebo s príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka
3. Prenajímateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného
upozornenia a bez akýchkoľvek ďalších záväzkov a povinností voči nájomcovi:
3.1 ak nájomca mešká s úhradou nájomného viac ako 30 dní,
3.2 ak nájomca užíva predmet nájmu, alebo jeho časť na iný účel ako je dohodnutý touto
zmluvou,
3.3 ak nájomca užíva predmet nájmu, alebo jeho časť v rozpore s touto zmluvou,
3.4 ak nájomca prenechá predmet nájmu, alebo jeho časť do podnájmu alebo inej
dispozície tretej osobe v rozpore s článkom 4 ods. 3 tejto zmluvy,
3.5 nadobudne právoplatnosť územné rozhodnutie o realizácii celomestsky významnej
stavby na predmete nájmu,
4. Nájomca môže okamžite od tejto zmluvy odstúpiť ak sa predmet nájmu stane bez
zavinenia nájomcu nespôsobilým na dohodnuté užívanie.
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5. V prípadoch odstúpenia od zmluvy uvedených v ods. 3 pod bodmi 3.1 až 3.4 a v ods. 4
tohto článku je odstúpenie účinné dňom, kedy písomnosť s prejavom vôle jednej
zmluvnej strany o odstúpení bude doručená druhej zmluvnej strane.
6. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy uvedenom v odseku 3 pod bodom 3.5 tohto článku
je odstúpenie účinné v lehote 3 mesiacov od doručenia písomnosti s prejavom vôle
prenajímateľa o odstúpení nájomcovi.
Článok 3
Úhrada za nájom
1. Nájomné za predmet nájmu je stanovené podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy č. ............ zo dňa .................. vo výške.................. Eur.
2. Ročné nájomné za predmet nájmu v čiastkach uvedených v odseku 1 tohto článku sa
nájomca zaväzuje uhrádzať počnúc dňom účinnosti tejto zmluvy uvedenej v článku 6 ods.
8 v pravidelných štvrťročných splátkach, vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho
štvrťroka na účet prenajímateľa číslo (IBAN): SK58 7500 0000 000025828453, variabilný
symbol VS 883xxxx17 v ČSOB, a.s.
3. Ak nájom začne plynúť v priebehu kalendárneho štvrťroka, vypočíta sa alikvotná časť
nájomného 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 podľa článku 6 ods. 7.
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 nájomné v dohodnutých termínoch
riadne a včas, je 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 01.04. výšku nájomného dohodnutého v
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 na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Zvýšené
nájomné je nájomca povinný platiť za obdobie od 01.04. v termíne splatnosti nájomného
dohodnutého v zmluve. V prípade, že oznámenie o zvýšení nájomného bude nájomcovi
doručené po splatnosti nájomného, zaplatí nájomca rozdiel medzi pôvodným nájomným
a nájomným zvýšeným o mieru inflácie v lehote 15 dní od doručenia oznámenia.
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Článok 4
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. Nájomca je
povinný starať sa o to, aby na predmete nájmu nevznikla škoda.
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.
3. Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu alebo inej
dispozície tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa
s výnimkou odovzdania predmetu nájmu dodávateľovi stavebných prác. Za porušenie
tejto povinnosti je prenajímateľ oprávnený 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 zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej
sankčnej faktúry v lehote splatnosti stanovenej faktúrou, najneskôr však do 30 dní odo
dňa jej doručenia nájomcovi.
4. Nájomca na predmete nájmu preberá všetky povinnosti prenajímateľa ako vlastníka,
vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta SR Bratislavy a mestskej
časti Bratislava – Rusovce 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 sa zaväzuje zabezpečiť zneškodnenie komunálneho odpadu oprávnenou osobou
podľa Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2001
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného
mesta (ďalej len „VZN“). Za nesplnenie tejto povinnosti je prenajímateľa oprávnený
požadovať od nájomcu sankcie v zmysle VZN.
7. V prípade skončenia nájmu pred vydaním kolaudačného rozhodnutia na stavbu na
predmete nájmu je nájomca povinný uviesť predmet nájmu do pôvodného stavu, pokiaľ sa
s prenajímateľom nedohodne inak, v prípade skončenia nájmu po vydaní kolaudačného
rozhodnutia na stavbu na predmete nájmu je nájomca povinný odovzdať predmet nájmu
prenajímateľovi v stave zodpovedajúcom dohodnutému užívaniu, 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.
8. Za nesplnenie povinnosti uvedenej v odseku 7 tohto článku, má prenajímateľ právo
požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 17,00 Eur za každý aj začatý deň
nasledujúci po dni, v ktorom je nájomca povinný odovzdať predmet nájmu
prenajímateľovi v stave zodpovedajúcom dohodnutému užívaniu. Nájomca sa súčasne
zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom
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zaslanej sankčnej faktúry v lehote splatnosti stanovenej faktúrou, najneskôr však do 30
dní odo dňa jej doručenia nájomcovi.
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.
9. Nájomca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi každú zmenu a
všetky skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť nájom. Za nesplnenie tejto povinnosti je
prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 70,00 Eur.
Nájomca sa v takomto prípade zaväzuje zmluvnú pokutu zaplatiť na základe
prenajímateľom zaslanej sankčnej faktúry v lehote splatnosti stanovenej faktúrou,
najneskôr však do 30 dní odo dňa jej doručenia nájomcovi.
10. V súlade s § 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.
11. Zmluvné strany sa dohodli, že pre potreby doručovania akejkoľvek písomnosti bude
miestom doručenia nájomcu jeho adresa uvedená v záhlaví tejto zmluvy.
12. Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že písomnosť doručená do miesta doručenia
podľa odseku 11 tohto článku 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 11 tohto článku
a iná adresa nebude prenajímateľovi známa, považuje sa písomnosť za nájomcovi
doručenú dňom jej vrátenia prenajímateľovi, a to aj v prípade, že sa nájomca o tom
nedozvie.
13. Nájomca je povinný v zmysle VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 8/1993
o starostlivosti o verejnú zeleň, v spolupráci s oddelením životného prostredia a mestskej
zelene Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, v prípade likvidácie existujúcej zelene
zriadiť novú zeleň minimálne v rozsahu zodpovedajúcom ploche zrušenej zelene
najneskôr do kolaudácie stavby na predmete nájmu. Za nesplnenie tejto povinnosti je
nájomca povinný zaplatiť sankcie v zmysle VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 8/1993
o starostlivosti o verejnú zeleň.
14. Nájomca je povinný realizovať stavbu na predmete nájmu výlučne na svoje náklady a na
základe právoplatného stavebného povolenia.
15. Nájomca je povinný predložiť prenajímateľovi (prostredníctvom oddelenia nájmov
majetku Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy) fotokópiu právoplatného stavebného
povolenia na stavbu na predmete nájmu do 15 dní od nadobudnutia jeho právoplatnosti.
Za nesplnenie tejto povinnosti je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú
pokutu vo výške 17,00 Eur za každý, aj začatý deň trvania porušenia tejto povinnosti.
V prípade, že právoplatné stavebné povolenie nebude vydané do ............... je prenajímateľ
oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 300,00 Eur, a to v prípade ak
táto lehota uplynula v dôsledku subjektívneho zavinenia nájomcu. Nájomca sa v takomto
prípade zaväzuje zmluvnú pokutu zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej sankčnej
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faktúry v lehote splatnosti stanovenej faktúrou, najneskôr však do 30 dní odo dňa jej
doručenia nájomcovi.
16. Nájomca je povinný predložiť prenajímateľovi (prostredníctvom oddelenia nájmov
majetku Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy) fotokópiu právoplatného
kolaudačného rozhodnutia na stavbu na predmete nájmu do 15 dní od nadobudnutia jeho
právoplatnosti. Za nesplnenie tejto povinnosti je prenajímateľ oprávnený požadovať od
nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 17,00 Eur za každý, aj začatý deň trvania porušenia
tejto povinnosti. V prípade, že právoplatné kolaudačné rozhodnutie nebude vydané do
............ je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške
300,00 Eur, a to v prípade ak táto lehota uplynula v dôsledku subjektívneho zavinenia
nájomcu. Nájomca sa v takomto prípade zaväzuje zmluvnú pokutu zaplatiť na základe
prenajímateľom zaslanej sankčnej faktúry v lehote splatnosti stanovenej faktúrou,
najneskôr však do 30 dní odo dňa jej doručenia nájomcovi.
16. Nájomca berie na vedomie, že predmetom nájmu prechádzajú vedenia technickej
infraštruktúry, ktoré sa pri stavebných úpravách zaväzuje rešpektovať a chrániť pred
poškodením. Za porušenie tohto záväzku je prenajímateľ oprávnený požadovať od
nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 Eur. Nájomca sa v takomto prípade zaväzuje
zmluvnú pokutu zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej sankčnej faktúry v lehote
splatnosti stanovenej faktúrou, najneskôr však do 30 dní odo dňa jej doručenia nájomcovi.
17. Nájomca je povinný dopracovať projektovú dokumentáciu v ďalšom stupni projektovej
prípravy v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z.z.
18. Nájomca je povinný v ďalšom stupni prípravy projektovej dokumentácie rešpektovať
príslušné technické normy a predpisy, zohľadniť riešenie rodinného domu (cca v km 0,2
navrhovanej cyklistickej cestičky), dôsledne vyriešiť križovanie cyklistickej cestičky
s cestou I/2 (Balkánska ul.)
19. Nájomca berie na vedomie, že Balkánska ul. v úseku od Vývojovej po koniec katastra
Rusovce tvorí prejazdný úsek cesty I/2, kde cestným správnym orgánom je Okresný úrad,
chodníky na Balkánskej ul. sú zaradené ako komunikácie IV. triedy, kde cestným
správnym orgánom je nájomca. Nájomca nie je oprávnený počas celej doby nájmu
nijakým spôsobom obmedziť premávku na prejazdnom úseku cesty I/2. Za porušenie
tohto záväzku je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo
výške 1 000,00 Eur a to aj opakovane. Nájomca sa v takomto prípade zaväzuje zmluvnú
pokutu zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej sankčnej faktúry v lehote splatnosti
stanovenej faktúrou, najneskôr však do 30 dní odo dňa jej doručenia nájomcovi.
20. Nájomca je povinný v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR
Bratislavy č. 8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň v spolupráci s oddelením životného
prostredia a mestskej zelene Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy v prípade
likvidácie zelene zriadiť novú zeleň minimálne v rozsahu zodpovedajúcom ploche
zrušenej zelene, najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia na stavbu na predmete
nájmu. Za nesplnenie tejto povinnosti je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi
sankcie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č.
8/1993.
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Článok 5
Vyhlásenia a záruky
1. Nájomca podpísaním tejto zmluvy vyhlasuje a zaručuje prenajímateľovi, ktorý uzatvára
túto zmluvu spoliehajúc sa na tieto vyhlásenia a záruky, že:
a) nájomca je právnym subjektom platne existujúcim podľa zákonov Slovenskej
republiky, podpisujúci je osoba oprávnená konať v mene nájomcu,
b) 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,
c) nájomca nebol ako právnická osoba zrušený, či už likvidáciou alebo bez likvidácie
a ani neprijal žiadne rozhodnutie za týmto účelom,
d) 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 odseku 1 tohto článku ukáže
ako nepravdivá alebo zavádzajúca, bude sa to považovať za hrubé porušenie tejto zmluvy,
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 6
Záverečné ustanovenia
1. V súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, tento nájom schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného
mesta SR Bratislavy uznesením č. ............. zo dňa .................., ktorého odpis je
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako jej príloha č. 3.
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. Pre právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia
Občianskeho zákonníka a ostatných platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
4. Pokiaľ sú v tejto zmluve, jej dodatkoch alebo prílohách 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.
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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 podpisu obidvoma zmluvnými stranami a právne
účinky nadobúda nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa,
a to v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k
informáciám v znení neskorších predpisov.

9. Zánikom 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 :
Hlavné mesto SR Bratislava

Nájomca :
Mestská časť Bratislava-Rusovce

...........................................................
JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor hlavného mesta SR Bratislavy

.................................................................
Dušan Antoš
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Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 12.06.2017
___________________________________________________________________________

k bodu
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov
v Bratislave, k.ú. Rusovce, parc.č. 467/1 a parc.č. 3675/3, mestskej časti Bratislave-Rusovce
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní
materiálu odporúča MsZ schváliť Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa
týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k.ú. Rusovce, parc.č. 467/1 a parc.č. 3675/3, mestskej
časti Bratislave-Rusovce, podľa predloženého návrhu uznesenia - Alternatívu I. - za 1,00 Eur/rok
Hlasovanie:
prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r.
V Bratislave, 12.06.2017

Návrh uznesenia v znení odporúčania Komisie finančnej stratégie a pre správu
a podnikanie s majetkom mesta zo dňa 12. 06. 2017
____________________________________________________________________________________

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 registra „E“
v Bratislave, k. ú. Rusovce, parc. č. 467/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 7 907 m²
a parc. č. 3675/3 – ostatné plochy vo výmere 715 m², spolu vo výmere 8 622 m², mestskej časti
Bratislava–Rusovce, so sídlom na Vývojovej 8 v Bratislave, IČO 00304611, za účelom
realizácie projektu „Vybudovanie cyklotrasy a revitalizácie autobusového otočiska v MČ
Bratislava-Rusovce“, na dobu určitú 15 rokov, za nájomné 1,00 Eur/rok,

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 registra „E“ v k. ú. Rusovce, parc. č. 467/1 a parc. č.
3675/3, mestskej časti Bratislava-Rusovce ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.
9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
predkladáme z dôvodu nutnosti majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, na ktorých
mestská časť Bratislava-Rusovce pripravuje projekt vybudovania cyklotrasy a revitalizácie
otočiska na území svojej mestskej časti, pričom k vydaniu stavebného povolenia na stavbu na
predmete nájmu potrebuje stavebník preukázať k dotknutým pozemkom vlastnícke alebo iné
právo podľa § 139 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
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