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NÁVRH  UZNESENIA 

 

 

 

Mestská rada po prerokovaní materiálu 

 

 

odporúča 

 

 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

schváliť  

 

1.Odpustenie nájomného v sume 8 617,20 Eur za obdobie od 01. 11. 2016 do 30. 04. 2017 

podľa Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0001 11 00 zo dňa 12. 01. 2011 v znení 

dodatkov č. 1 až 3, spoločnosti EKOPALETA, spol. s r.o., so sídlom M. C. Sklodowskej 5 

v Bratislave, IČO 35835036. 

 

2. Doplnenie účelu nájmu k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0001 11 00 zo dňa 

12. 01. 2011 v znení dodatkov č. 1 až 3, spoločnosti EKOPALETA, spol. s r.o., so sídlom 

v Bratislave, takto: 

 

pôvodné znenie: 

 „Účelom nájmu je prevádzkovanie reštauračného zariadenia.“, 

 

nahradiť nasledovným znením: 

„Účelom nájmu je prevádzkovanie reštauračného zariadenia a ambulantný predaj zmrzliny 

v období od 01. 04. do 31. 10. v každom nasledujúcom roku na ploche 2,1 m x 3 m vo vchode 

do priestoru reštaurácie.“,   

 

s podmienkou:   

  

Dodatok bude nájomcom podpísaný do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok v tejto lehote nebude 

nájomcom podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

PREDMET:  Návrh na odpustenie nájomného v sume 8 617,20 Eur a na schválenie doplnenia 

účelu nájmu k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0001 11 00 zo dňa 

12. 01. 2011 v znení dodatkov č. 1 až 3, spoločnosti EKOPALETA, spol. s r.o., 

so sídlom v Bratislave 

 

ŽIADATEĽ:   Ekopaleta spol. s r. o. 

                         M. C. Sklodowskej 5 

   851 50 Bratislava 

                         IČO 35835036 

                         Zastúpený: Ing. Richard Byrtus 

                                           

                          

ŠPECIFIKÁCIA  PREDMETU NÁJMU: stavba bez súpisného čísla – Mýtny domček, 

postavená na pozemku registra „C“ parc. č.  5196, v k. ú. Petržalka, ktorá je zapísaná na LV 

1748. Celková výmera nebytového priestoru v stavbe Mýtneho domčeka je  109,20 m². 

Pozemok aj stavba sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, neboli zverené do správy 

príslušnej mestskej časti, neboli na ne uplatnené reštitučné nároky.  

         

ÚČEL NÁJMU :    Pôvodné znenie: 

         „Účelom nájmu je prevádzkovanie reštauračného zariadenia“ 

 

         Navrhované znenie: 

                                „Účelom nájmu je prevádzkovanie reštauračného zariadenia a ambulantný   

                                  predaj zmrzliny v období od 01. 04. do 31. 10. v každom nasledujúcom roku 

                                  na ploche 2,1 m x 3 m vo vchode do priestoru reštaurácie.“ 

 

DOBA NÁJMU: doba neurčitá odo dňa účinnosti zmluvy 

 
VÝŠKA NÁJOMNÉHO:  17 234,00 Eur ročne – 200,00 Eur/m²/rok za hlavné priestory 

vo výmere 76,30 m² a 60,00 Eur/m²/rok za vedľajšie priestory vo výmere 32,90 m² 

 

poznámka: nájomné za ambulantný predaj zmrzliny na pozemku podľa rozhodnutia č. 33/2015 

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa ustanovujú ceny 

prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno (ďalej len „rozhodnutie primátora“), 

podľa tabuľky  100 položky 13. Pre výpočet nájomného pre položku č.13 v tabuľke 100 

rozhodnutia primátora sa analogicky použijú ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 15/2012 z 13.12.2012 o dani za užívanie verejného 

priestranstva (ďalej len „nariadenie“). Podľa § 6 ods. 1, písm. d), bod 2, podbod 2b. nariadenia 

umiestnenie predajného zariadenia na verejnom priestranstve v správe hlavného mesta, ktorým 

je zariadenie na predaj jedla a nápojov určených na priamu konzumáciu na mieste, predaj 

občerstvenia, nealkoholických nápojov, predaj sezónnych produktov, predaj potravín 

z chladničiek, predaj potravinárskych výrobkov na území mestskej časti Petržalka je 0,40 eura za 

každý aj začatý m² a za každý aj začatý deň. 

Nájomné za ambulantný predaj zmrzliny podľa žiadosti nájomcu na časti pozemku vo výmere 

6,30 m² x 0,40 Eur predstavuje sumu 2,52 Eur za deň, za obdobie od 1. apríla do 31. októbra  je 

nájomné vo výške 539,28 Eur. 

 

 



SKUTKOVÝ  STAV:  

 

Nebytové priestory o výmere 109,20 m² nachádzajúce sa v objekte Mýtneho domčeka  

v Bratislave, k. ú. Petržalka na pozemku parc. č. 5196 na Starom Moste má na základe Zmluvy  

o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0001 11 00 zo dňa 12. 01. 2011 v znení dodatkov č. 1 až 3 

prenajaté spoločnosti EKOPALETA, spol. s r.o. (ďalej „nájomca“) na dobu neurčitú. Nájomné je 

dohodnuté v sume 17 234,00 Eur/rok, t. zn. 1 436,20 Eur mesačne. 

 

Pre informáciu uvádzame, že nájom nebytových priestorov bol schválený ako prípad 

hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

č. 1148/2010 zo dňa 07.10.2010 pre spoločnosť  EKOPALETA, spol. s r.o. 

 

Nájomca požiadal o pozastavenie platby nájomného až do odstránenia poruchy 

kvôli problémom s kanalizáciou a ako uviedol, z tohto dôvodu nemôže užívať predmet nájmu. 

Nájomca problém nahlásil referátu správy a inventarizácie majetku. 

O stanovisko k vyššie uvedenej žiadosti nájomcu požiadalo oddelenie nájmov majetku 

referát správy a inventarizácie majetku, ktorý v liste zo dňa 03.02.2017 uviedol, že Mýtny 

domček je zaradený do majetku a správy oddelenia správy komunikácií. Referát správy 

a inventarizácie majetku poskytuje v uvedenej veci technickú výpomoc a konštatuje, že 

po prešetrovaní aktuálneho stavu pretrváva problém s kanalizáciou tak, ako bolo uvedené 

v žiadosti nájomcu. Technické problémy súvisia s realizáciou električkovej trate do Petržalky. 

Nájomca v liste zo dňa 27.04.2017 oznámil, že z dôvodu upchávania kanalizácie musia 

zatvárať prevádzku reštaurácie kvôli zápachu a odsávanie fekálií a krtkovanie potrubia ich stojí 

nemalé finančné prostriedky. Ďalej uvádza, že je ochotný platiť pôvodnú výšku nájomného 

a hlavnému mestu SR Bratislave by dokladal faktúry za havarijné služby spojené s kanalizáciou.  

 Nájomca dňa 18. 09. 2017 upresnil svoju žiadosť a uviedol, že žiada o odpustenie 

nájomného za obdobie od novembra 2016 do apríla 2017, t. zn. za 6 mesiacov. Nájomné za 6 

mesiacov predstavuje sumu 8 617,20 Eur. 

Správcom stavby Mýtneho domčeka je oddelenie správy komunikácií. Vo svojom 

stanovisku uviedli, že nie sú vlastníkom ani správcom kanalizácie, ktorú budovala mestská časť 

Bratislava-Petržalka.  

Na základe dokladov k stavbe „Odkanalizovanie colného domčeka – Starý most, 

Bratislava-Petržalka“ vyžiadaných z mestskej časti Bratislava-Petržalka bolo preukázané, že 

vlastníkom stavby kanalizácie je mestská časť Bratislava-Petržalka, ktorá predmetnú stavbu 

neodovzdala do vlastníctva hlavnému mestu SR Bratislave. Oddelenie správy komunikácií 

v stanovisku oznámilo, že nemôže hradiť havarijné služby spojené s kanalizáciou, ktorú 

nevlastní ani nespravuje.  

Sekcia správy nehnuteľnosti informovala nájomcu, aby sa v prípade ďalších problémov 

s kanalizáciou obrátil na vlastníka stavby „Odkanalizovanie colného domčeka – Starý most, 

Bratislava-Petržalka“  a to mestskú časť Bratislava-Petržalka. 

 Mestskej časti Bratislava-Petržalka bolo listom zo dňa 28. 08. 2017 oznámené, že 

v prípade záujmu môže stavbu „Odkanalizovanie colného domčeka – Starý most, Bratislava -

Petržalka“ odovzdať hlavnému mestu SR Bratislava.  

 

Podľa §664 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Občiansky zákonník“): „Prenajímateľ je povinný prenechať prenajatú vec nájomcovi 

v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie, alebo ak sa spôsob užívania nedohodol, obvyklé 

užívanie, a v tomto stave ju na svoje náklady udržiavať.“ 

 



Podľa §5 ods. 1 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov“): 

„Ak nie je dohodnuté inak, prenajímateľ je povinný odovzdať nebytový priestor nájomcovi 

v stave spôsobilom na dohovorené alebo obvyklé užívanie, v tomto stave ho na svoje náklady 

udržiavať a zabezpečovať riadne plnenie služieb, ktorých poskytovanie je s užívaním 

nebytového priestoru spojené.“ 

 

Hlavné mesto SR Bratislava ako vlastník a prenajímateľ stavby Mýtneho domčeka je 

v súlade s §664 Občianskeho zákonníka a s §5 ods. 1 zákona o nájme a podnájme nebytových 

priestorov povinné odovzdať nebytový priestor v stave spôsobilom na užívanie nájomcovi, 

v tomto stave ho udržiavať a je povinné umožniť nájomcovi užívanie predmetu nájmu. Nájomca 

nemohol užívať predmet nájmu – Mýtny domček z dôvodu problémov s kanalizáciou. Uvedenú 

skutočnosť vo svojom stanovisku potvrdil aj referát správy a inventarizácie majetku, ktorý 

skonštatoval, že problém s kanalizáciou pretrváva tak, ako bolo uvedené v žiadosti nájomcu. 

 

Oddelenie účtovníctva a pohľadávok eviduje pohľadávku po lehote splatnosti v sume 

9 175,53 Eur z titulu nezaplateného nájomného za obdobie od 01. 10. 2016 do 31. 08. 2017. 

Nájomca žiada o odpustenie nájomného za 6 mesiacov v sume 8 617,20 Eur. Nájomca bol 

vyzvaný na úhradu zvyšnej časti nájomného v sume 558,33 Eur. Nájomca ďalšie nájomné 

pravidelne uhrádza.  

 

S poukazom na čl. 80 ods. 2 písm. r) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy a § 14 ods. 4 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 18/2011 o Zásadách hospodárenia s majetkom hlavného 

mesta Slovenskej republiky odpustiť dlh v sume nad 3 500,00 Eur možno len so súhlasom  

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.  

 

Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0001 11 00 zo dňa 12. 01. 2011 v znení 

dodatkov č. 1 až 3  bola podpísaná za účelom prevádzkovania reštauračného zariadenia.    

Nájomca požiadal dňa 13. 06. 2017 a listom zo dňa 14. 08. 2017 o doplnenie účelu nájmu 

o ambulantný predaj v období od 1. apríla do 31. októbra v každom   nasledujúcom roku 

na ploche 2,1 m x 3 m vo vchode do priestoru reštaurácie v objekte Mýtneho domčeka 

v Bratislave, k. ú. Petržalka na pozemku parc. č. 5196 na Starom Moste.  

Spoločnosť  EKOPALETA, spol. s r.o. vo svojej žiadosti uviedla ako dôvod rozšírenia 

ponuky reštauračných služieb o predaj zmrzliny dopyt zo strany klientov reštaurácie 

a obyvateľov blízkeho okolia. 

 

 

STANOVISKÁ  : 

▪ Referát správy a inventarizácie majetku - poskytuje technickú výpomoc a uviedol, že 

po prešetrovaní aktuálneho stavu pretrváva problém s kanalizáciou tak, ako bolo 

konštatované v žiadosti nájomcu. Ďalej uvádza, že technické problémy súvisia s realizáciou 

električkovej trate do Petržalky 

▪ Oddelenie správy komunikácií - nie je vlastníkom ani správcom kanalizácie, a preto nie 

oprávnené riešiť opravu kanalizácie a vyjadriť sa ku skutočnému stavu stavby kanalizácie a 

nemôže hradiť havarijné služby spojené s kanalizáciou 

▪ Oddelenie účtovníctva a pohľadávok – eviduje pohľadávku po lehote splatnosti vo výške 

9 175,53 Eur z titulu nezaplateného nájomného 

▪ Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií – neevidujú pohľadávky 

▪ Oddelenie legislatívno-právne – nevedie súdne konanie 
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 HLAVNÉ  MESTO  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVA 
  

  
  

 Primaciálne nám. 1,   P. O. Box 192,   814 99  Bratislava 1 
  

Primaciálny palác, III. poschodie 

TELEFÓN FAX BANKOVÉ  SPOJENIE IČO INTERNET  E-MAIL 

02/59 35 65 35 02/59 35 65 55 ČSOB: 25829413/7500 603 481 www.bratislava.sk  primator@bratislava.sk  

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava 

 MAGS ONM JUDr. Neuvirthová/59356228  

 30381/2017 

Vec 

Odpustenie nájomného 

Dňa 24.01.2017 ste požiadali hlavné mesto SR Bratislava o pozastavenie platby nájomného 

z dôvodu momentálnej nemožnosti užívania predmetu nájmu spôsobenej problémom  

s kanalizáciou. V žiadosti ďalej uvádzate, že hoci sa problém rieši, predmetný nebytový priestor ste 

nemohli užívať v období od novembra 2016 do apríla 2017. V stanovisku Referátu správy 

a inventarizácie majetku Sekcie správy nehnuteľností Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava je 

uvedené, že technické problémy s kanalizáciou súvisia s realizáciou električkovej trate do Petržalky 

a problém pretrváva tak, ako to bolo konštatované vo Vašej žiadosti.  

V zmysle Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0001 11 00 zo dňa 12.01.2011 v 

znení dodatkov č. 1 až 3 je nájomné podľa čl. III ods. 1 stanovené vo výške 17 234,00 Eur ročne.  

Na základe vyššie uvedených skutočností Vám oznamujem, že v zmysle § 14 ods. 4 

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 18/2011 z 15. decembra 2011 

o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Vám 

odpúšťam nájomné za obdobie od septembra 2016 do apríla 2017 vo výške 8 617,20  Eur. 

Odpustenie nájomného bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy č. ............/2017 zo dňa     .     .2017. 

 

 S pozdravom  

 

 

JUDr. Ivo Nesrovnal 

primátor 

 

 

Na vedomie: 

Sekcia financií 

Oddelenie účtovníctva a pohľadávok 

  

EKOPALETA, spol. s r.o.  

M. C. Sklodowskej 5 

P. O. Box 73 

851 50 Bratislava 

 

http://www.bratislava.sk/


DODATOK č. 07 83 0001 11 04 
k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0001 11 00 

 

 

Zmluvné strany 

 

1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

    Sídlo: Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 

    zastúpené:   JUDr. Ivom Nesrovnalom, primátorom mesta 

    peňažný ústav:  ČSOB, a.s. 

    číslo účtu (IBAN):  SK5875000000000025828453 

    BIC (SWIFT):  CEKOSKBX 

    IČO:   00603481 

    DIČ:   2020372596 

    (ďalej len „prenajímateľ“) 

 

a 

 

2. EKOPALETA, spol. s.r.o. 

    Sídlo: Marie Curie-Sklodowskej 5, 851 04 Bratislava 

    zastúpené:            Richardom Byrtusom, konateľom spoločnosti 

                       podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, 

                                  vložka č. 26424/B 

    IČO:                      35 835 036      

    (ďalej len „nájomca“) 

 

po vzájomnej dohode uzatvárajú v zmysle čl. X ods. 2 Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 07 

83 0001 11 00 uzatvorenej dňa 12.01.2011, v znení Dodatkov č. 1-3 tento Dodatok č. 4 (ďalej len 

„dodatok“)  

 

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách zmluvy: 

 

 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.01.2011 zmluvu o nájme nebytového priestoru, predmetom 

ktorej sú nebytové priestory o výmere 109,20 m² nachádzajúce sa v objekte Mýtneho domčeka 

v Bratislave, k. ú. Petržalka na pozemku parc. č. 5196 na Starom Moste. 

 

 

 

Čl. II 

Zmeny zmluvy 

 

 

1. V článku I. ods. 3 zmluvy  

 

          sa vypúšťa text: 

 

„Účelom nájmu je prevádzkovanie reštauračného zariadenia.“        

          

a nahrádza sa novým textom: 



 2  

 

       „Účelom nájmu je prevádzkovanie reštauračného zariadenia a ambulantný                                    

         predaj zmrzliny v období od 1. apríla do 31. októbra v každom nasledujúcom roku na        

         ploche  2,1 m x 3 m vo vchode do priestoru reštaurácie.“ 

  
  

3.   Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmeny. 

 

 

Čl. II 

Záverečné ustanovenia 

 

 

1.  Pre právne vzťahy týmto dodatkom zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia Občianskeho 

zákonníka a ostatné platné všeobecné záväzné predpisy Slovenskej republiky. 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. 

 

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

písomného dodatku alebo pokiaľ to vyplýva zo zmien a doplnkov platných všeobecne 

záväzných právnych predpisov. 

 

3.  Zmena účelu nájmu bola schválená Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 

uznesením  č. ......./2017 zo dňa ...........2017, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku 

ako jeho príloha č. 1. 

 

4. Dodatok je vyhotovený v 7-mich rovnopisoch splatnosťou originálu, 5 pre prenajímateľa a 2 pre 

nájomcu. 

 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni za nápadne 

nevýhodných podmienok, prečítali ho, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu 

žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 

 

6. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa Čl. I ods. 1. zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým 

sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa 

menia a dopĺňajú niektoré zákony v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií).  

 

 

V Bratislave dňa ........................   V Bratislave dňa ....................... 

 

 

Prenajímateľ :     Nájomca : 

      Hlavné mesto SR Bratislava                         EKOPALETA, spol. s.r.o. 

 

    
 

      ..........................................................    ................................................................. 

             JUDr. Ivo Nesrovnal                        Richard Byrtus 

                         primátor     konateľ 



 

 

 


