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NÁVRH UZNESENIA 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

schvaľuje 

 

doplnenie účelu nájmu k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0163 14 00 zo dňa 

14. 04. 2014, Nadácii Horský park, so sídlom v Bratislave, takto: 

 

pôvodné znenie: 

 „Účelom tejto zmluvy je prenajať nájomcovi predmet nájmu na verejnoprospešnú činnosť 

Komunitného centra Horáreň Horský park ako správneho a informačného centra pre Horský 

park, Kalváriu a okolie, poskytovanie bezplatného krátkodobého relaxu, služieb kreatívneho 

detského ihriska s príslušnou vybavenosťou a servisom, organizovanie programov, kurzov, 

workshopov, vykonávanie predaja publikácií súvisiacich s uvedenými aktivitami, poskytovanie 

občerstvenia zostaveného na racionálnom základe, spracúvanie odpadového dreva z parku, 

organizovanie verejnoprospešných programov na zveľaďovanie Horského parku.“, 

 

sa nahrádza nasledovným znením: 

„Účelom tejto zmluvy je prenajať nájomcovi predmet nájmu na verejnoprospešnú činnosť 

Komunitného centra Horáreň Horský park ako správneho a informačného centra pre Horský 

park, Kalváriu a okolie, poskytovanie bezplatného krátkodobého relaxu, služieb kreatívneho 

detského ihriska s príslušnou vybavenosťou a servisom, organizovanie programov, kurzov, 

workshopov, vykonávanie predaja publikácií súvisiacich s uvedenými aktivitami, poskytovanie 

občerstvenia zostaveného na racionálnom základe, spracúvanie odpadového dreva z parku, 

organizovanie verejnoprospešných programov na zveľaďovanie Horského parku 

a prevádzkovanie minizoo.“,   

 

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 schválenie doplnenia účelu nájmu k Zmluve o nájme nebytového 

priestoru č. 07 83 0163 14 00 zo dňa 14. 04. 2014, Nadácii Horský park 

so sídlom v Bratislave 

 

ŽIADATEĽ:   Nadácia Horský park 

                         Majakovského 13 

   811 04 Bratislava 

                         IČO 30815746 

                         Zastúpený: Mgr. Mária Filková 

                                           

                          

ŠPECIFIKÁCIA  PREDMETU NÁJMU: pozemok reg. „C“ parc. č. 4222, záhrady o výmere 

1229 m², pozemok reg. „C“ parc. č. 4225/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 452 m², 

zapísané na LV č. 10 a stavba súpis. č. 102059 na pozemku reg. „C“ parc. č. 4223, zapísaná 

na LV č. 1656.  

Pozemky 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 tejto zmluvy je prenajať nájomcovi predmet nájmu 

na verejnoprospešnú činnosť Komunitného centra Horáreň Horský park ako 

správneho a informačného centra pre Horský park, Kalváriu a okolie, 

poskytovanie bezplatného krátkodobého relaxu, služieb kreatívneho 

detského ihriska s príslušnou vybavenosťou a servisom, organizovanie 

programov, kurzov, workshopov, vykonávanie predaja publikácií 

súvisiacich s uvedenými aktivitami, poskytovanie občerstvenia zostaveného 

na racionálnom základe, spracúvanie odpadového dreva z parku, 

organizovanie verejnoprospešných programov na zveľaďovanie Horského 

parku.“ 

 

         Navrhované znenie: 

                                „Účelom tejto zmluvy je prenajať nájomcovi predmet nájmu 

na verejnoprospešnú činnosť Komunitného centra Horáreň Horský park ako 

správneho a informačného centra pre Horský park, Kalváriu a okolie, 

poskytovanie bezplatného krátkodobého relaxu, služieb kreatívneho 

detského ihriska s príslušnou vybavenosťou a servisom, organizovanie 

programov, kurzov, workshopov, vykonávanie predaja publikácií 

súvisiacich s uvedenými aktivitami, poskytovanie občerstvenia zostaveného 

na racionálnom základe, spracúvanie odpadového dreva z parku, 

organizovanie verejnoprospešných programov na zveľaďovanie Horského 

parku a prevádzkovanie minizoo.“ 

 

DOBA NÁJMU: doba určitá 20 rokov od 16. 08. 2014 do 15. 08. 2034 

 
VÝŠKA NÁJOMNÉHO:  920,00 Eur ročne za celý predmet nájmu 

 

 

 



SKUTKOVÝ  STAV:  

 

 Pozemky reg. „C“ parc. č. 4222, 4225/2, zapísané na LV č. 10 a stavba súpis. č. 102059 

na pozemku reg. „C“ parc. č. 4223, zapísaná na LV č. 1656 má na základe Zmluvy o nájme 

nehnuteľnosti č. 07 83 0163 14 00 zo dňa 14. 04. 2014 prenajaté Nadácia Horský park (ďalej len 

„nájomca“) na dobu určitú 20 rokov od 16. 08. 2014 do 15. 08. 2034. Nájomné je dohodnuté 

v sume 920,00 Eur/rok. 

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. 1436/2014 zo dňa 11. 03. 2014 Nadácii Horský park. 

Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 07 83 0163 14 00 zo dňa 14. 04. 2014 bola podpísaná 

za účelom prenajatia predmetu nájmu nájomcovi na verejnoprospešnú činnosť Komunitného 

centra Horáreň Horský park ako správneho a informačného centra pre Horský park, Kalváriu a 

okolie, poskytovanie bezplatného krátkodobého relaxu, služieb kreatívneho detského ihriska 

s príslušnou vybavenosťou a servisom, organizovanie programov, kurzov, workshopov, 

vykonávanie predaja publikácií súvisiacich s uvedenými aktivitami, poskytovanie občerstvenia 

zostaveného na racionálnom základe, spracúvanie odpadového dreva z parku, organizovanie 

verejnoprospešných programov na zveľaďovanie Horského parku.    

Nájomca požiadal  o súhlas s chovom malých zvierat v minizoo, ktorú plánuje 

prevádzkovať na predmetnom pozemku. Táto žiadosť je posudzovaná ako žiadosť o doplnenie 

účelu nájmu, nakoľko chov malých zvierat v minizoo nie je v súlade s účelom nájmu podľa čl. I 

ods. 3 Zmluvy o nájme nehnuteľností č. 07 83 0163 14 00 zo dňa 14. 04. 2014.  

Cieľom prevádzkovania minizoo je priblížiť živé zvieratá mestským deťom, ktoré 

navštevujú Horáreň Horský park, vychovávať v nich vzťah k flóre a faune a snahu chrániť 

prírodu. 

 

STANOVISKÁ  : 

▪ Oddelenie účtovníctva a pohľadávok – neeviduje pohľadávky 

▪ Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií – neeviduje pohľadávky 

▪ Oddelenie legislatívno-právne – nevedie súdne konanie 

▪ Referát správy a inventarizácie majetku – nemá námietky a súhlasí s chovom malých zvierat 

v minizoo na pozemku reg. C parc. č. 4222 

▪ Oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže – v stanovisku uviedlo podmienky, ktoré je 

potrebné pri chove zvierat dodržiavať: 

- oplotený výbeh, dostatočne veľký podľa počtu zvierat (minimálne 20 m2 na jedno zviera) 

zvieratám musí byť zamedzená možnosť úniku mimo chovný priestor, 

- na leto prístrešok (tieň), na zimu zateplená maštaľ (cca 1,5 m2 na jedinca) s hlbokou 

podstielkou bez prievanu vrátane separačného boxu pre prípad ochorenia a potrebnej izolácie 

niektorého jedinca, 

- krmivo – seno sa podáva v jasliach, jadrové krmivo, zelenina v kŕmnych žľaboch, voda 

musí byť neustále k dispozícii a je nutné ju meniť aj viackrát denne, musí byť zostavená letná 

a zimná kŕmna dávka adekvátna kvantitou a kvalitou podľa chovaných druhov a v sezóne 

predkladané aj prírodné kŕmenie (pastva, okus), 

- chovné zariadenie, napájačky a kŕmidlá nesmú mať ostré hrany, aby nedošlo k poraneniu 

zvieraťa, 

- chovné zariadenie, napájačky, kŕmidlá a pracovné náradie treba denne čistiť a 2 x ročne 

komplexne vydezinfikovať, 

- kopytníkom je nutné pravidelne kontrolovať paznechty, v prípade potreby zabezpečiť 

korektúru veterinárnym lekárom, 



- králiky sa chovajú v králikárňach umiestnených vo výbehu, králikárne taktiež musia byť 

zateplené a v lete musí byť vo výbehu prístrešok poskytujúci tieň; kŕmidlá a napájačky sa 

používajú špeciálne určené na chov králikov; zároveň upozorňujú, že králiky si vyhrabávajú 

nory, preto výbeh musí byť dostatočne zabezpečený proti úniku králikov, 

- vo všeobecnosti je dobré zvieratám podávať potravu na viac miest kvôli vzájomnej 

konkurencii pri kŕmení, 

- neoddeliteľnou súčasťou chovu je zabezpečenie neustálej veterinárnej starostlivosti – 

veterinárny lekár vykonáva preventívnu veterinárnu starostlivosť – vakcináciu, odčervovanie 

zvierat, ošetrenie proti ektoparazitom a taktiež lieči zvieratá v prípade ochorenia, či zranenia, 

- ďalšou dôležitou súčasťou je vedenie evidencie zvierat, v prípade hospodárskych zvierat 

v súlade s vyhláškami o evidencii hospodárskych zvierat na web stránke Plemenárskych 

služieb SR – https://www.pssr.sk/index.php/sk/o-nas/, 

- chovné zariadenie pre jednotlivé druhy musí zabezpečovať zvieratám potrebný welfare 

s prihliadnutím na špecifickosť chovaných druhov – ich etológiu, ekológiu a fyziológiu, aby 

boli zabezpečené biologické, fyziologické a etologické potreby zvierat 

(poznámka: zapracované do čl. 5 odsek 14 body 14.1-14.11 návrhu dodatku č. 1 k Zmluve o 

nájme nehnuteľnosti č. 07 83 0163 14 00 zo dňa 14. 04. 2014) 

▪ Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene – nemá voči chovu malých zvierat v minizoo 

žiadne námietky a výhrady a so zriadením chovu malých zvierat súhlasí, za nasledujúcich 

podmienok: 

- zvieratá chované v minizoo budú v ohradenom priestore a v okolí stromov budú vytvorené 

zábrany, aby sa predišlo ich poškodeniu 

- na pozemku sa nebude nachádzať hnojisko na uskladnenie hnoja 

- súhlas s chovom malých zvierat v minizoo je podmienený súhlasom Regionálnej veterinárnej 

a potravinovej správy 

(poznámka: zapracované do čl. 5 odsek 14 body 14.12-14.14 návrhu dodatku č. 1 k Zmluve o 

nájme nehnuteľnosti č. 07 83 0163 14 00 zo dňa 14. 04. 2014) 

- ďalej uvádza, že v záujmovom území podľa zákona č. 534/2002 Z. z. o ochrane prírody 

a krajiny v znení neskorších predpisov platí I. stupeň územnej ochrany, t. j. územiu sa 

neposkytuje vyššia ochrana. Chov malých zvierat nie je činnosťou zakázanou, prenájom pozemku 

za týmto účelom nie je v rozpore so záujmami životného prostredia, ochrany mestskej zelene, 

územnou ani druhovou ochranou prírody. Chov zvierat podlieha zákonu č. 39/2007 Z. z. 

o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. 

 

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 doplnenia účelu nájmu k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 

83 0163 14 00 zo dňa 14. 04. 2014, Nadácii Horský park so sídlom v Bratislave“. 

https://www.pssr.sk/index.php/sk/o-nas/


















































DODATOK č. 07 83 0163 14 01 

k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0163 14 00 
 

 

Zmluvné strany 

 

Prenajímateľ: 

Názov:     Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

sídlo:      Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 

V zastúpení:     JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor 

IČO:      00 603 481 

DIČ:       2020372596 

 

bankové spojenie:    ČSOB, a.s.  

     

 

IBAN:      SK5875000000000025828453 

Variabilný symbol - nájom:    783016314 

 

 

(ďalej len „prenajímateľ“) 

 

 

a 

 

nájomca: 

Názov:     Nadácia Horský park 

sídlo:     Majakovského 13, 811 04 Bratislava 

V zastúpení:  Mgr. Mária Filková, riaditeľka 

IČO:       30 815 746 

(ďalej len „nájomca“) 

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

strana“) 

      

 

 

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

83 0267 08 00 uzatvorenej dňa 06.05.2008 v znení dodatkov č.1-2 (ďalej len „zmluva“) tento 

Dodatok č. 3 (ďalej len „dodatok“)  

 

 

 

 

Čl. I  

      

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 14.04.2014 Zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 

07 83 0163 14 00, predmetom ktorej sú pozemky reg. „C“ parc. č. 4222, 4225/2, zapísané na 

LV č. 10 a stavba so súpis. č. 102059  v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, LV č. 1656.  
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Čl. II 

Zmeny zmluvy 

 

 

 

1. V čl. I ods. 3 zmluvy  

 

          sa vypúšťa text: 

 

„Účelom tejto zmluvy je prenajať nájomcovi predmet nájmu na verejnoprospešnú činnosť    

         Komunitného centra Horáreň Horský park ako správneho a informačného centra pre Horský  

         park, Kalváriu a okolie, poskytovanie bezplatného krátkodobého relaxu, služieb kreatívneho  

         detského ihriska s príslušnou vybavenosťou a servisom, organizovanie programov, kurzov,  

         workshopov, vykonávanie predaja publikácií súvisiacich s uvedenými aktivitami,  

         poskytovanie občerstvenia zostaveného na racionálnom základe, spracúvanie odpadového  

         dreva z parku, organizovanie verejnoprospešných programov na zveľaďovanie Horského  

         parku.“        

          

a nahrádza sa novým textom: 

 

 „Účelom tejto zmluvy je prenajať nájomcovi predmet nájmu na verejnoprospešnú  

    činnosť Komunitného centra Horáreň Horský park ako správneho a informačného  

    centra pre Horský park, Kalváriu a okolie, poskytovanie bezplatného krátkodobého  

    relaxu, služieb kreatívneho detského ihriska s príslušnou vybavenosťou a servisom,   

    organizovanie programov, kurzov, workshopov, vykonávanie predaja publikácií  

    súvisiacich s uvedenými aktivitami, poskytovanie občerstvenia zostaveného  

    na racionálnom základe, spracúvanie odpadového dreva z parku,  

    organizovanie verejnoprospešných programov na zveľaďovanie Horského parku a  

    prevádzkovanie minizoo.“ 

 

2.       V čl. V sa za odsek 13 vkladá nový odsek 14 nasledovne: 

 

 

„14. Nájomca sa zaväzuje pri prevádzkovaní minizoo a pri chove kamerunských kozičiek,     

       gottingenského miniprasiatka a králikov dodržiavať tieto podmienky: 

 

14.1. Oplotený výbeh musí byť dostatočne veľký podľa počtu zvierat (minimálne 20 m2 na 

jedno zviera) a zvieratám musí byť zamedzená možnosť úniku mimo chovný priestor. 

14.2. Na leto sa zabezpečí prístrešok (tieň), na zimu zateplená maštaľ (cca 1,5 m2 na jedinca) 

s hlbokou podstielkou bez prievanu vrátane separačného boxu pre prípad ochorenia a potrebnej 

izolácie niektorého jedinca. 

14.3. Krmivo – seno sa podáva v jasliach, jadrové krmivo, zelenina v kŕmnych žľaboch, voda 

musí byť neustále k dispozícii a je nutné ju meniť aj viac krát denne, musí byť zostavená letná 

a zimná kŕmna dávka adekvátna kvantitou a kvalitou podľa chovaných druhov a v sezóne 

predkladané aj prírodné kŕmenie (pastva, okus). 

14.4. Chovné zariadenie, napájačky a kŕmidlá nesmú mať ostré hrany, aby nedošlo k poraneniu 

zvieraťa. 

14.5. Chovné zariadenie, napájačky, kŕmidlá a pracovné náradie treba denne čistiť a 2 x ročne 

komplexne vydezinfikovať. 

14.6. Kopytníkom je nutné pravidelne kontrolovať paznechty, v prípade potreby zabezpečiť 

korektúru veterinárnym lekárom, 
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14.7. Králiky sa chovajú v králikárňach umiestnených vo výbehu, králikárne taktiež musia byť 

zateplené a v lete musí byť vo výbehu prístrešok poskytujúci tieň; kŕmidlá a napájačky sa 

používajú špeciálne určené na chov králikov. Králiky si vyhrabávajú nory, a preto výbeh musí 

byť dostatočne zabezpečený proti úniku králikov. 

14.8. Vo všeobecnosti je dobré zvieratám podávať potravu na viac miest kvôli vzájomnej 

konkurencii pri kŕmení. 

14.9. Neoddeliteľnou súčasťou chovu je zabezpečenie neustálej veterinárnej starostlivosti – 

veterinárny lekár vykonáva preventívnu veterinárnu starostlivosť – vakcináciu, odčervovanie 

zvierat, ošetrenie proti ektoparazitom a taktiež lieči zvieratá v prípade ochorenia, či zranenia. 

14.10. Je potrebné viesť evidenciu zvierat, v prípade hospodárskych zvierat v súlade 

s vyhláškami o evidencii hospodárskych zvierat na web stránke Plemenárskych služieb SR – 

https://www.pssr.sk/index.php/sk/o-nas/. 

14.11. Chovné zariadenie pre jednotlivé druhy musí zabezpečovať zvieratám potrebný welfare 

s prihliadnutím na špecifickosť chovaných druhov – ich etológiu, ekológiu a fyziológiu, aby 

boli zabezpečené biologické, fyziologické a etologické potreby zvierat. 

14.12. Zvieratá chované v minizoo budú v ohradenom priestore a v okolí stromov budú 

vytvorené zábrany, aby sa predišlo ich poškodeniu. 

14.13. Na pozemku sa nebude nachádzať hnojisko na uskladnenie hnoja. 

14.14. Súhlas s chovom malých zvierat v minizoo je podmienený súhlasom Regionálnej 

veterinárnej a potravinovej správy. Chov zvierat podlieha zákonu č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej 

starostlivosti v znení neskorších predpisov. 

 

Za nesplnenie ktorejkoľvek podmienky uvedenej v bodoch 14.1.-14.14. si zmluvné strany 

dohodli zmluvnú pokutu vo výške 300,00 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. Pokutu je možné uložiť aj 

opakovane. 

 

 

2.     Ostatné ustanovenia zmluvy  zostávajú v platnosti bez zmeny. 

 

 

 

 

 

  Čl. III 

  Záverečné ustanovenia 

 

1.   Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok 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 podpisom svojich štatutárnych zástupcov. 

 

2.  Doplnenie účelu nájmu bolo schválené Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR 

Bratislavy uznesením  č. ......./2018 zo dňa ...........2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 

dodatku ako jeho príloha č. 1. 

 

3.   Dodatok k zmluve sa vyhotovuje v 7 rovnopisoch s platnosťou originálu, 5 pre prenajímateľa a 

2 pre nájomcu. 
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4.  Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni  jeho zverejnenia podľa ustanovenia § 47a ods. 1 zákona. č. 546/2010 Z. 

z., ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník v spojení s ustanovenia § 5a zákona 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                   Nadácia Horský park 

      

 

 

 

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

             JUDr. Ivo Nesrovnal                   Mgr. Mária Filková  

  primátor  



 
 

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

konaného dňa 5.2.2018 
___________________________________________________________________________ 

 
 
k bodu  24 
Návrh na schválenie doplnenia účelu nájmu v Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 
0163 14 00 zo dňa 14. 04. 2014, Nadácii Horský park so sídlom v Bratislave  
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporúča MsZ schváliť návrh na schválenie doplnenia účelu nájmu v Zmluve o nájme 
nebytového priestoru č. 07 83 0163 14 00 zo dňa 14. 04. 2014, Nadácii Horský park so sídlom 
v Bratislave, ostatné podľa 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

   

   

   



   

   

 


