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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“ KN v Bratislave, k. ú. 

Vrakuňa, parc. č. 1168/1 – ostatné plochy vo výmere 4 493 m², zapísaného na LV č. 1095, pre 

mestskú časť Bratislava-Vrakuňa, so sídlom Šíravská 7, Bratislava, IČO 00603295, za účelom jeho 

využívania na športové aktivity a zároveň doriešenia majetkovoprávneho vzťahu k predmetnému 

pozemku, na ktorom je postavené športové ihrisko, zverené mestskej časti do správy, na dobu 

neurčitú odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné v sume:  

 

Alternatíva 1 

1,00 Eur/rok za celý predmet nájmu – podľa žiadosti žiadateľa, 

 

Alternatíva 2 

0,50 Eur/m²/rok, čo pri výmere 4 493 m² predstavuje ročne sumu 2 246,50 Eur,  

 

s podmienkou: 

 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 

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

nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.  

 

Návrh na schválenie nájmu pozemku registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1168/1 – 

ostatné plochy vo výmere 4 493 m², zapísaného na LV č. 1095, 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, že predmetný pozemok si chce mestská časť Bratislava-Vrakuňa 

prenajať za účelom jeho využívania na športové aktivity a zároveň tým doriešiť majetkovoprávny 

vzťah k predmetnému pozemku, na ktorom je postavené športové ihrisko, ktoré bolo zverené 

Protokolom č. 20 o zverení majetku hlavného mesta SR Bratislavy do správy mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa zo dňa 06. 02. 1992, do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

PREDMET:  Nájom pozemku reg. „C“ KN vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy            

v k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1168/1 – ostatné plochy vo výmere 4 493 m², 

zapísaného na LV č. 1095 

 

ŽIADATEĽ:   Mestská časť Bratislava-Vrakuňa 

  Šíravská 7 

821 07 Bratislava 

IČO 00603295 

  

ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU:  

              

parc. č.              LV č.         druh pozemku          celková výmera   _   výmera na nájom____  

C-KN 1168/1   1095          ostatné plochy                      4 493 m²           4 493 m² 

                                        SPOLU:  4 493 m² 

 

Pozemok registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1168/1 – ostatné plochy vo výmere                  

4 493 m², zapísaný na LV č. 1095, je vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy.  

 

ÚČEL NÁJMU: využívanie pozemku na športové aktivity a zároveň doriešenie 

majetkovoprávneho vzťahu k predmetnému pozemku, na ktorom je postavené 

športové ihrisko, zverené mestskej časti do správy 

 

DOBA NÁJMU: nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú 

 

VÝŠKA NÁJOMNÉHO: 

 

1. alternatíva - podľa návrhu žiadateľa 

- 1,00 Eur/rok za celý predmet nájmu,  

 

2. alternatíva 

- 0,50 Eur/m²/rok (tabuľka č. 100, položka 192b), čo pri výmere 4 493 m2 predstavuje ročne sumu 

2 246,50 Eur, stanovená podľa Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy, ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné 

bremeno 

  

SKUTKOVÝ STAV: 

 

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa, so sídlom Šíravská 7, 821 07 Bratislava, požiadala listom 

zo dňa 02. 11. 2016 o nájom pozemku registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1168/1 

– ostatné plochy vo výmere 4 493 m², zapísaného na LV č. 1095. Vlastníkom predmetného 

pozemku je Hlavné mesto SR Bratislava.  

Pozemok, ktorý tvorí predmet žiadosti, si chce mestská časť Bratislava-Vrakuňa prenajať                

za účelom jeho využívania na športové aktivity a zároveň tým doriešiť majetkovoprávny vzťah 

k predmetnému pozemku, na ktorom je postavené športové ihrisko, ktoré bolo zverené Protokolom 

č. 20 o zverení majetku hlavného mesta SR Bratislavy do správy Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

zo dňa 06. 02. 1992, do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

 

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa listom zo dňa 13. 06. 2016 požiadala Hlavné mesto SR 

Bratislavu ako vlastníka pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1168/1, evidovaného na LV 



č. 1095, o vyjadrenie, s akým subjektom má Hlavné mesto SR Bratislava uzatvorenú nájomnú 

zmluvu na tento pozemok, na ktorom sa dlhodobo nachádza tenisová škola. V nadväznosti                     

na uvedený podnet bola dňa 28. 07. 2016 vykonaná na predmetnom pozemku ohliadka, počas ktorej 

bolo zistené, že na oplotení tenisových kurtov, ktoré sú na predmetnom pozemku vybudované, je 

uvedený kontakt na tenisovú školu TK BRIA. Za účelom presného zistenia právnych vzťahov                                 

k predmetnému pozemku bola zároveň navštívená spoločnosť SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o.,                      

na Toplianskej ulici č. 5 v Bratislave, kde nám bola poskytnutá informácia, že vyššie špecifikovaný 

pozemok je predmetom nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa                                        

a spoločnosťou SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. (ako právnym nástupcom spoločnosti Vrakunská 

rozvojová, spol. s r.o.). Predmetná spoločnosť prisľúbila túto nájomnú zmluvu zaslať, ale ani 

napriek viacerým urgenciám nedošlo z jej strany k doručeniu.  

V nadväznosti na uvedené boli tieto skutočnosti oznámené listom zo dňa 16. 09. 2016 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ako i fakt, že Hlavné mesto SR Bratislava ako vlastník pozemku 

reg. „C“ KN, parc. č. 1168/1, k.ú. Vrakuňa, neeviduje žiadnu nájomnú zmluvu, predmetom ktorej je 

predmetný pozemok a zároveň bola mestská časť požiadaná o objasnenie situácie v súčinnosti                               

so spoločnosťou SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o., resp. doloženie zmluvy, ktorú má údajne s touto 

spoločnosťou uzatvorenú a predmetom ktorej je dotknutý pozemok vo vlastníctve Hlavného mesta.  

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa odpovedala listom zo dňa 02. 11. 2016, v ktorom                         

po celkovom preverení užívania pozemku uviedla, že v súlade s Protokolom č. 20 o zverení majetku 

hlavného mesta SR Bratislavy do správy Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 06. 02. 1992 bol 

zverený  do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa majetok – športový areál na Bodvianskej ulici 

v Bratislave, nachádzajúci sa na pozemku v k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1168 (v súčasnosti sa jedná 

o pozemok parc. č. 1168/1). Ďalej mestská časť konštatovala, že podľa dostupných archívnych 

dokumentov a v zmysle geometrického plánu č. 231-14-94 zo dňa 04. 04. 1994 k samotnému 

odčleneniu pozemku parc. č. 1168/1 došlo v roku 1994 a k podaniu žiadosti na zápis pozemku                  

na list vlastníctva až v roku 2001. Športový areál bol podľa tvrdenia žiadateľa v zlom technickom 

stave, bol neudržiavaný a vzhľadom k tomu, že mestská časť nemala dostatok finančných 

prostriedkov na rekonštrukciu športového areálu, uzatvorila dňa 29. 04. 2004 s nájomcom: Majster 

Pekár, spol. s r. o., Nájomnú zmluvu č. 36/2004, v zmysle ktorej bol nájomca povinný zmluvne 

zabezpečiť vybudovanie a prevádzku športového centra mestskej časti a časť asfaltového ihriska 

ponechať v užívaní pre verejnosť. V predmetnej zmluve bolo stanovené ročné nájomné v sume                

1 000 Sk. Právnym nástupcom spoločnosti Majster Pekár, spol. s r. o., bola neskôr Vrakunská 

rozvojová, spol. s r.o. (zohľadnené v Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 36/2004 zo dňa                         

29. 04. 2004), obe zriadené mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa. Podľa výpisu z obchodného 

registra sa v dôsledku zlúčenia od 13. 03. 2013 stala spoločnosť SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o., 

právnym nástupcom spoločnosti Vrakunská rozvojová, spol. s r.o. Jediným spoločníkom tejto 

spoločnosti je mestská časť Bratislava-Vrakuňa. V závere listu mestská časť ešte uviedla, že                     

v súlade s uznesením č. 343/2012 zo dňa 18. 09. 2012, ešte v roku 2012 požiadala Hlavné mesto SR 

Bratislavu o zverenie pozemku v k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1168/1 s konkrétne stanoveným spôsobom 

využitia na športové aktivity. Zároveň v tomto liste zo dňa 02. 11. 2016 opätovne požiadala o nájom 

(resp. zverenie) dotknutého pozemku za nájomné v sume 1,00 Eur na uvedený účel. Nájmom tohto 

pozemku by mohla mestská časť Bratislava-Vrakuňa doriešiť majetkovoprávny vzťah k pozemku 

(na ktorom je postavené športové ihrisko, zverené jej do správy), ktorý doteraz nebol mestskej časti 

ani zverený do správy, ani daný do nájmu, nakoľko do roku 2015 prebiehal v mestskej časti proces 

ROEP-u (register obnovenej evidencie pozemkov).  

Na základe uvedeného a nakoľko sa nejedná o nájom pozemku za účelom podnikania 

(predmet nájmu bude slúžiť obyvateľom), požiadala mestská časť Bratislava-Vrakuňa                               

o poskytnutie symbolického nájomného v sume 1,00 Eur ročne za celý predmet nájmu. 

Návrh na schválenie nájmu pozemku registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1168/1 – 

ostatné plochy vo výmere 4 493 m², zapísaného na LV č. 1095, 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, že predmetný pozemok si chce mestská časť Bratislava-Vrakuňa 



prenajať za účelom jeho využívania na športové aktivity a zároveň tým doriešiť majetkovoprávny 

vzťah k predmetnému pozemku, na ktorom je postavené športové ihrisko, ktoré bolo zverené 

Protokolom č. 20 o zverení majetku hlavného mesta SR Bratislavy do správy mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa zo dňa 06. 02. 1992, do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

 
 

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. 1168/1, nasledovné využitie územia: Územia občianskej vybavenosti: občianska 

vybavenosť lokálneho významu, číslo funkcie 202, stabilizované územie. 

• Stanovisko z hľadiska technickej infraštruktúry – bez pripomienok. 

• Oddelenie dopravného inžinierstva – Z hľadiska záujmov riešenia verejného dopravného 

vybavenia k nájmu pozemku na Bodvianskej ulici za účelom využívania pozemku na športové 

aktivity uvádza: v zmysle Územného plánu hl. m. SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien 

a doplnkov, záujmový pozemok nie je dotknutý žiadnym výhľadovým dopravným zámerom. 

Na základe uvedeného k nájmu pozemku za uvedeným úělom neuplatňujú pripomienky.   

• Oddelenie dopravy – Referát cestného správneho orgánu – Z hľadiska cestného správneho 

orgánu k nájmu pozemku registra „C“ KN, parc. č. 1168/1 vo výmere 4 493 m², k. ú. Vrakuňa, 

za účelom využitia pozemku na športové aktivity sa nevyjadrujú. Ide o pozemok 

nenachádzajúci sa pri miestnych komunikáciách I. a II. triedy. 

• Oddelenie správy komunikácií – uvádza, že sa nejedná o miestne komunikácie I. a II. triedy 

v správe OSK. Z hľadiska správy komunikácií sa k predmetnej žiadosti nevyjadrujú.  

Jedná sa o areál školy, ktorý je bez VO. 

• Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene – Uvedený pozemok je na základe výpisu 

z katastra nehnuteľností definovaný ako ostatné plochy, kde sa v súčasnosti nachádza ihrisko. 

Uvedený pozemok sa nachádza v území, v ktorom podľa zákona č. 543/2002 Z.z. platí I. stupeň 

územnej ochrany, t.j. územiu sa neposkytuje vyššia ochrana. Nájom uvedeného pozemku                  

na účel žiadateľa nie je v rozpore so záujmami životného prostredia, ochranou mestskej zelene, 

územnou ani druhovou ochranou prírody a krajiny.  

• Oddelenie účtovníctva a pohľadávok – neeviduje voči žiadateľovi o nájom žiadne neuhradené 

nedaňové pohľadávky  

• Oddelenie miestnych daní a poplatkov – neeviduje voči žiadateľovi žiadne pohľadávky 

• Oddelenie legislatívno-právne  – neeviduje súdny spor 

• Žiadosť o nájom predmetného pozemku podaná mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa, 

podpísaná starostom JUDr. Ing. Martinom Kurucom. 

 

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 06. 02. 2018 na internete a  na úradnej tabuli 

svoj zámer prenajať uvedený pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

 

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 637/2018 zo dňa 08. 02. 2018 

Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného 

mesta SR Bratislavy prerokovať 

„Návrh  na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku                    

v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1168/1, pre mestskú časť Bratislava-Vrakuňa“. 

  

 

 





















































































 ZMLUVA O NÁJME POZEMKU 

                                                     č.  08 83 xxxx 18 00 
 

Zmluvné strany: 

 

1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

    Sídlo:    Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 

    Zastúpené:             JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

    Bankové spojenie:     Československá obchodná banka, a. s. 

    Číslo účtu (IBAN):   SK5875000000000025828453 

    BIC (SWIFT):    CEKOSKBX 

    Variabilný symbol:    883xxxx18 

    IČO:            00 603 481 

    DIČ:                           2020372596      

     

    (ďalej len „prenajímateľ“)  

 

2.  Mestská časť Bratislava-Vrakuňa 

     Sídlo:      Šíravská 7, 821 07 Bratislava                 

     Zastúpená:                JUDr. Ing. Martinom Kurucom, starostom 

     Bankové spojenie:         

     Číslo účtu (IBAN):  

BIC (SWIFT):          

     IČO:                          00 603 295 

     IČ DPH:                    

 DIČ:                     

                                                                                                                   

    (ďalej len „nájomca“) 

 

(„prenajímateľ“ a nájomca“ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ a jednotlivo ako 

„zmluvná strana“). 

 

 

PREAMBULA 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka a v súlade 

s právnym poriadkom Slovenskej republiky (ďalej aj ako „zmluva“). 

 

 

                                                                  Čl. I            

                                                     Predmet a účel nájmu 

 

1. Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľnosti v Bratislave – pozemku registra „C“ katastra 

nehnuteľností, k. ú. Vrakuňa, evidovaného na LV č. 1095, parc. č. 1168/1 – ostatné plochy 

vo výmere 4 493 m². 

      

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

zmluve pozemok registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc.č. 1168/1 – ostatné 

plochy vo výmere 4 493 m², evidovaný na LV č. 1095 (ďalej len „predmet nájmu“ alebo 



„pozemok”). Kópia z katastrálnej mapy, v ktorej je vyznačený predmet nájmu, je 

neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako príloha č. 1. 

 

3.  Účelom nájmu je využívanie pozemku na športové aktivity a zároveň doriešenie     

majetkovoprávneho vzťahu k predmetu nájmu, na ktorom je postavené športové ihrisko, 

zverené nájomcovi do správy.  

 

4. Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu využívať výlučne na dohodnutý účel. Pre prípad 

porušenia tohto záväzku zmluvné strany dojednali zmluvnú pokutu v súlade s ust. § 544  

a nasl. Občianskeho zákonníka v sume 17,00 Eur (slovom sedemnásť Eur), za každý, aj 

začatý deň trvania porušenia tohto záväzku, ktorú má prenajímateľ právo od nájomcu 

požadovať. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje 

zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej sankčnej faktúry.  

 

5.  Nájomca vyhlasuje, že mu je známy faktický stav predmetu nájmu, ako aj právny stav 

predmetu nájmu podľa aktuálneho výpisu z listu vlastníctva. Nájomca vyhlasuje, že ku dňu 

podpísania tejto zmluvy je predmet nájmu v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie                 

a v takomto stave ho do nájmu preberá. 

 

 

                 Čl. II 

                                                 Vznik, doba a ukončenie nájmu 

 

1. Nájom sa dojednáva na dobu neurčitú a začne plynúť dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy  

    podľa Čl. VI ods. 8 tejto zmluvy. Tento deň bude zároveň prvým dňom nájmu.  

 

2. Nájomný vzťah môže byť ukončený :  

a/ písomnou dohodou zmluvných strán ku ktorémukoľvek dňu,  

b/ výpoveďou prenajímateľa, a to i bez udania dôvodu, 

c/ odstúpením od tejto zmluvy prenajímateľom v prípade: 

    ca/   neuhradenia splatného nájomného do 14 dní od doručenia prvej upomienky, 

            prípadne jej vrátenia alebo neprevzatia, 

    cb/ ak nájomca prenechá predmet nájmu do podnájmu tretej osobe bez súhlasu  

      prenajímateľa, čím poruší Čl. IV ods. 3 tejto zmluvy, 

 cc/  ak bude nájomca konať v rozpore s účelom dohodnutým v tejto zmluve, 

 d/ odstúpením od tejto zmluvy nájomcom v prípade: 

      da/ ak sa predmet nájmu stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilým na dohodnuté 

      alebo obvyklé užívanie, alebo 

      db/ ak sa mu odníme taká časť predmetu nájmu, že by sa tým zmaril účel zmluvy, 

 e/ písomným odstúpením od zmluvy v súlade s touto zmluvou a/alebo s príslušnými 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka.   

 

3. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva zrušuje dňom doručenia oznámenia o odstúpení 

od zmluvy druhej zmluvnej strane (ex nunc).  

 

4. Pre prípad výpovede dojednali zmluvné strany trojmesačnú výpovednú lehotu. Výpovedná 

lehota začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 

výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.  

 

 



Čl. III 

                                                               Úhrada za nájom 

 

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

     hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. xxx zo dňa xxx v sume  

     xxx Eur/rok/celý predmet nájmu (slovom xxx Eur) 

/ 

xxx Eur/m²/rok (slovom XXX Eur) za pozemok tvoriaci predmet nájmu, čo pri výmere               

4 493 m² predstavuje ročne sumu xxx Eur (slovom xxx Eur). 

 

2. Nájomca sa zaväzuje nájomné podľa odseku 1 tohto článku uhrádzať počnúc dňom 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy v zmysle jej Čl. VI ods. 8, v pravidelných 

ročných/štvrťročných splátkach, vždy do 15. dňa (1. mesiaca – v prípade nájomného 

podľa 1. alternatívy) príslušného kalendárneho roka/štvrťroka na účet prenajímateľa -  

číslo účtu (IBAN): SK5875000000000025828453, variabilný symbol VS: xxx                              

v Československej obchodnej banke, a.s.  

 

3.  Ak nájom začne alebo skončí v priebehu kalendárneho roka, uhradí nájomca aj za začatý 

rok nájomné v plnej výške xxx Eur (slovom xxx Eur). Nájomné za rok 2018 je splatné                 

do 15 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

 / 

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

vypočítané ako 1/365 ročného nájomného sa vynásobí počtom dní odo dňa nadobudnutia 

účinnosti tejto zmluvy do konca štvrťroka, v ktorom sa zmluva uzavrela alebo v ktorom 

nájom zanikol. Takto vypočítané nájomné sa nájomca zaväzuje uhradiť do 15 dní odo dňa 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

 

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

obdobie, ktoré už bolo uhradené, alebo ak z úhrady nebude zrejmé, za ktoré obdobie  

nájomca úhradu poukazuje, je obdobie, ktoré bude úhradou pokryté, oprávnený určiť  

prenajímateľ sám; prenajímateľ spravidla pokryje najstaršiu splatnú pohľadávku.  

 

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

prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

 

  6. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nájomca nezaplatí nájomné/pomernú časť nájomného  

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. (od 2. štvrťroka príslušného  

kalendárneho roka) výšku nájomného dohodnutého v zmluve o výšku miery inflácie 

stanovenej Štatistickým úradom SR za bezprostredne predchádzajúci kalendárny rok, 

zverejnenú Štatistickým úradom v januári nasledujúceho roka. 

     Zvýšenie nájomného prenajímateľ oznámi nájomcovi písomne, zaslaním doporučenej 

zásielky na adresu nájomcu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. 

     Zvýšené nájomné je nájomca povinný platiť za obdobie od 01.04. v termínoch splatnosti 

nájomného dohodnutých v zmluve. 



     V prípade, že oznámenie o zvýšení nájomného bude nájomcovi doručené po splatnosti 

nájomného za 2. štvrťrok, zaplatí nájomca rozdiel medzi pôvodným nájomným 

a nájomným zvýšeným o mieru inflácie v lehote 15 dní od doručenia oznámenia. 

 

 

                   Čl. IV 

                                           Práva a povinnosti nájomcu, sankcie 

    

1.  Nájomca je povinný užívať predmet nájmu v súlade s právnymi predpismi, ktoré sa 

vzťahujú na predmet nájmu a v rozsahu a na účel dohodnutý v tejto zmluve. Taktiež je 

povinný na vlastné náklady zabezpečiť jeho ochranu pred poškodením alebo zneužitím. 

 

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

náklady všetky úpravy a údržbu, ako aj znášať zo svojho náklady spojené 

s neprimeraným užívaním predmetu nájmu.  

 

3. Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu alebo inej dispozície tretej 

osobe bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa. Za porušenie tejto povinnosti má 

prenajímateľ právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu v sume 17,00 Eur (slovom 

sedemnásť Eur) za každý, aj začatý deň trvania porušenia tejto povinnosti. Nájomca sa 

súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe 

prenajímateľom zaslanej sankčnej faktúry. 

       

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

vyplývajú najmä zo všeobecne záväzných nariadení Hlavného mesta SR Bratislavy                   

a mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v platnom znení, týkajúce sa najmä dodržiavania 

čistoty, poriadku, udržiavania mestskej zelene, zimnej údržby a pod., a z platných 

právnych predpisov týkajúcich sa najmä protipožiarnej ochrany, hygienických predpisov, 

ochrany majetku a pod.  

 

5.  Nájomca sa zaväzuje umožniť prenajímateľovi alebo ním povereným tretím osobám 

kontrolu využívania predmetu nájmu a umožniť prenajímateľovi vstup na predmet nájmu, 

najmä za účelom kontroly dodržiavania nájomnej zmluvy a platných právnych predpisov 

súvisiacich s nájmom. Za nesplnenie tejto podmienky si zmluvné strany dohodli zmluvnú 

pokutu v sume 1 000,00 Eur (slovom tisíc Eur). Prenajímateľ je oprávnený požadovať 

úhradu zmluvnej pokuty za porušenie uvedenej povinnosti a nájomca sa v tomto prípade 

zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu na základe prenajímateľom zaslanej faktúry.. 

 

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

a druhej hlavy Občianskeho zákonníka. 

 

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

stavu v lehote do 15 dní odo dňa ukončenia nájmu. Za nesplnenie tejto povinnosti si 

zmluvné strany dojednali zmluvnú pokutu v sume 17,00 Eur (slovom sedemnásť Eur),                 

za každý, aj začatý deň, nasledujúci po dni, v ktorom sa má predmet nájmu uviesť                  

do pôvodného stavu, ktorú má prenajímateľ právo od nájomcu požadovať. Nájomca sa 

súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe 

prenajímateľom zaslanej faktúry. Uhradením zmluvnej pokuty sa nájomca nezbavuje 

povinnosti uhradiť prenajímateľovi škodu spôsobenú nemožnosťou užívať predmet nájmu 



a povinnosti zaplatiť prenajímateľovi náhradu za užívanie predmetu nájmu vo výške 

nájomného. Zmluvná pokuta sa v týchto prípadoch do náhrady škody nezapočítava. 

 

8. Nájomca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznamovať prenajímateľovi každú zmenu 

(zmenu sídla nájomcu, zmena vlastníctva pozemkov, ktoré sú v čase uzatvorenia tejto 

zmluvy vo vlastníctve nájomcu a pod.), ako aj všetky skutočnosti, ktoré by mohli 

ovplyvniť nájom. Za nesplnenie tejto povinnosti má prenajímateľ právo požadovať                  

od nájomcu zmluvnú pokutu v sume 70,00 Eur (slovom sedemdesiat Eur). Nájomca sa 

súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe 

prenajímateľom zaslanej sankčnej faktúry. 

 

9. V súlade s ust. § 545 Občianskeho zákonníka bolo zmluvnými stranami dohodnuté, že 

prenajímateľ je oprávnený požadovať od nájomcu náhradu škody spojenú s porušením 

povinností nájomcu, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta podľa tejto zmluvy, vo výške 

presahujúcej výšku dohodnutej zmluvnej pokuty, a to na základe prenajímateľom 

zaslanej faktúry. 

 

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

miestom doručenia nájomcu (v nižšie uvedenom poradí): 

  a) sídlo nájomcu, uvedené v záhlaví tejto zmluvy, 

  b) miesto, kde bude osoba oprávnená konať v mene nájomcu, zastihnutá, ak nemožno 

nájomcovi doručiť písomnosť na adresu uvedenú v písm. a). 

 

11. Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že písomnosť doručená do miesta doručenia  

podľa odseku 10 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 10 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.  

 

12. Nájomca sa zaväzuje zabrániť alebo obmedziť činnosť, ktorou by došlo k záberu alebo 

poškodeniu zelene, zároveň je povinný konať v súlade so Všeobecne záväzným 

nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň                

na území hlavného mesta (ďalej len „VZN“). Za nesplnenie tejto povinnosti je 

prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu sankcie v zmysle VZN. Nájomca sa 

súčasne sankciu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom 

zaslanej faktúry. 

 

13. Nájomca je povinný zabezpečovať zneškodnenie komunálneho odpadu oprávnenou 

osobou podľa Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/2017                      

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného 

mesta (ďalej len „VZN“). Za nesplnenie tejto povinnosti je prenajímateľ oprávnený 

požadovať od nájomcu sankcie v zmysle VZN. Nájomca sa súčasne sankciu podľa 

predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry. 

 

 

 

 

 

 



Čl. V 

Vyhlásenia a záruky 

 

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

túto zmluvu spoliehajúc sa na tieto vyhlásenia a záruky, že ku dňu podpisu tejto zmluvy: 

 

1.1  nájomca je právnym subjektom platne existujúcim podľa zákonov Slovenskej  

       republiky, podpisujúci je osoba oprávnená konať v mene nájomcu a nájomca nemá 

       žiadne dcérske spoločnosti,   

1.2 nájomca nie je v úpadku, nebol ním, jeho štatutárnym orgánom alebo treťou 

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

       nehrozí, 

1.3 nájomca nebol ako právnická osoba zrušený, či už likvidáciou alebo bez likvidácie 

       a ani neprijal žiadne rozhodnutie za týmto účelom, 

1.4  proti nájomcovi nie je vedené žiadne exekučné a ani iné konanie o výkon rozhodnutia, 

       alebo iné obdobné konanie, ktorého výsledkom by mohlo byť akékoľvek peňažné 

       alebo nepeňažné plnenie, alebo iný právny záväzok na ťarchu nájomcu, ktorý by 

       mohol zmariť alebo sťažiť plnenie záväzkov nájomcu vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

 

2.  V prípade, že sa akékoľvek vyhlásenie alebo záruka podľa ods. 1 tohto článku ukáže ako 

     nepravdivé alebo zavádzajúce, 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.   

 

 

                                                Čl. VI 

                                               Záverečné a spoločné ustanovenia   

      

1.   K zmene dohodnutých podmienok zmluvy môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody    

zmluvných strán formou písomného a riadne očíslovaného dodatku alebo ak to vyplýva 

zo zmien a doplnkov platných všeobecne záväzných predpisov. 

 

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

Občianskeho zákonníka a ostatných platných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 

3. 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 Slovenskej republiky Bratislavy uznesením č. xxx zo dňa xxx, ktorého odpis je 

neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako jej príloha č. 2. 

 

4.  Pre prípad, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je alebo sa v budúcnosti stane 

z akéhokoľvek dôvodu neplatným alebo neúčinným, v takomto prípade platnosť 

ostatných ustanovení zmluvy nie je dotknutá. Namiesto neplatného alebo neúčinného 

ustanovenia bude platiť primeraná úprava, ktorá sa v rámci prípustnosti platného 

právneho poriadku čo najviac približuje účelu zrejme sledovanému zmluvnými stranami 

pri uzavieraní tejto zmluvy.  

 

5.  Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov 

o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, vrátane sporov týkajúcich sa výkladu a/alebo 



platnosti ustanovení tejto zmluvy, budú riešiť predovšetkým dohodou. Ak vzájomná 

dohoda nebude možná, o spore rozhodne príslušný súd SR.  

 

6.   Zmluva je vyhotovená v siedmich (7) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých              

po jej podpísaní prenajímateľ obdrží päť (5) rovnopisov a nájomca dva (2) rovnopisy. 

 

7.  Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné 

a zrozumiteľné, pričom vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek 

omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.  

 

8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa, 

a to v súlade s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov a § 5a zákona č. 211/2010 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 

neskorších predpisov.  

 

9.   Zánikom účinnosti tejto zmluvy nie je dotknutá účinnosť tých ustanovení zmluvy, ktorých 

účinnosť podľa tejto zmluvy a/alebo vzhľadom na ich úpravu a/alebo povahu má trvať aj 

po ukončení účinnosti tejto zmluvy. 

 

10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú: 

 Príloha č. 1 - Kópia z katastrálnej mapy, v ktorej je vyznačený predmet nájmu 

 Príloha č. 2 – Odpis uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. xxx zo dňa xxx. 

 

 

 

V Bratislave dňa:                            V Bratislave dňa:  

 

 

Prenajímateľ:                                                   Nájomca: 

Hlavné mesto SR Bratislava               Mestská časť Bratislava-Vrakuňa 

 

 

 

 

 

 

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

       JUDr. Ivo Nesrovnal                                              JUDr. Ing. Martin Kuruc                  

              primátor                                                                          starosta 

                                                                                           

 

 

 

   

                                                                                            



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

konaného dňa 5.2.2018 
___________________________________________________________________________ 

 
 
k bodu  20 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku 
v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc.č. 1168/1, pre mestskú časť Bratislava-Vrakuňa 
 
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 pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc.č. 1168/1, pre mestskú časť 
Bratislava-Vrakuňa, podľa alternatívy 1 predloženého návrhu uznesenia  
 

Hlasovanie: 
prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0 
 

 
 
 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 5.2.2018 
 

 

 

 



   

   

   

   



   

   

   

 


