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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 časti pozemku registra „C“ v Bratislave, k. ú.
Staré Mesto, parc. č. 2401/133 – ostatné plochy vo výmere 100 m², LV č. 1656, Dipl. Ing. Anne
Friedl, za účelom užívania vybudovaného prístupu a parkovacieho miesta k bytu v bytovom dome
na ul. Na Hrebienku 31 pre člena rodiny s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodom, matku
Dipl. Ing. Anny Friedl, na dobu neurčitú, za nájomné
Alternatíva 1
22,24 Eur/rok za celý predmet nájmu vo výmere 100 m²,
Alternatíva 2
1. 8,00 Eur/m²/rok za časť pozemku vo výmere 88 m² tvoriacu prístup, spolu 704,00 Eur/rok,
2. 0,33 Eur/m²/deň za časť pozemku vo výmere 12 m² tvoriacu parkovacie miesto, spolu
1 445,40 Eur/rok,
čo predstavuje ročne sumu 2 149,40 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 nebude nájomcom
v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stratí platnosť.
Návrh na schválenie nájmu časti pozemku v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2401/133, Dipl. Ing. Anne
Friedl, 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 majetkovoprávneho
usporiadania prístupu a parkovacieho miesta pre člena rodiny s ťažkým zdravotným postihnutím so
sprievodom, matku Dipl. Ing. Anny Friedl, k bytu vo vlastníctve Dipl. Ing. Anny Friedl v bytovom
dome na ul. Na Hrebienku 31.

Dôvodová správa
PREDMET: Nájom časti pozemku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy v k. ú. Staré
Mesto
ŽIADATEĽ: Dipl. Ing. Anna Friedl,
v zastúpení JUDr. Jana Kotlíka, doterajšieho nájomcu časti pozemku parc. č.
2401/133, k. ú. Staré Mesto
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU:
pozemok
reg. „C“
parc. č.
2401/133
ÚČEL:

LV č.
1656

druh
pozemku
ostatné plochy

celková
výmera
302 m2

výmera
nájmu
100 m2

užívanie vybudovaného prístupu vo výmere 88 m2 a parkovacieho miesta vo výmere
12 m² k bytu v bytovom dome pre člena rodiny s ťažkým zdravotným postihnutím so
sprievodom, matku Dipl. Ing. Anny Friedl, k bytu vo vlastníctve p. Friedl

DOBA NÁJMU:

nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú

VÝŠKA NAVRHOVANÉHO NÁJOMNÉHO:
Alternatíva 1:
22,24 Eur/rok - podľa návrhu žiadateľa
výšku nájomného žiadateľ navrhol podľa výšky nájomného stanoveného v Zmluve
o nájme pozemku č. 08-83-0460-06-00 zo dňa 4.9.2006
Alternatíva 2:
8,00 Eur/m²/rok za časť pozemku vo výmere 88 m² tvoriacu prístup k bytu, spolu 704,00 Eur/rok
- stanovené podľa Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy,
ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno –
položka 121 (prístup na pozemok pre nepodnikateľské subjekty)
0,33 Eur/m²/deň za časť pozemku vo výmere 12 m² tvoriacu parkovacie miesto, spolu
1 445,40 Eur/rok
- stanovené podľa VZN č. 15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva § 6
písm. k/ - trvalé parkovanie mimo stráženého parkoviska v k. ú. Staré Mesto (k
žiadosti nebol priložený parkovací preukaz vydaný podľa osobitného predpisu
- zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, podľa ktorého by bolo nájomné znížené
na 0,02 Eur/m²/deň),
čo predstavuje spolu sumu 2 149,40 Eur/rok.

SKUTKOVÝ STAV:
Dňa 4.9.2006 bola medzi hlavným mestom SR Bratislava a manželmi JUDr. Kotlíkom
a JUDr. Böhmovou uzatvorená Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0460-06-00 v znení Dodatku č.
1 zo dňa 27.5.2008. Predmetom nájmu bola časť pozemku parc. č. 2401/23 (v súčasnosti parc. č.

2401/133) vo výmere 136 m2. Účelom nájmu bolo zriadenie bezbariérového vstupu do bytu vo
vlastníctve nájomcu. Nájomné bolo dojednané v sume 0,17 Eur/m2/rok, spolu 22,24 Eur/rok.
Dňa 20.2.2017 požiadali manželia JUDr. Kotlík a JUDr. Böhmová v mene svojom aj v mene
novej majiteľky bytu, ku ktorému bol bezbariérový vstup zriadený, pani Dipl. Ing. Anny Friedl,
o prechod nájmu pozemku parc. č. 2401/133, k. ú. Staré Mesto, o ukončenie zmluvy o nájme z roku
2006 a o uzatvorenie identickej zmluvy o nájme pozemku s novou nájomkyňou/novou vlastníčkou
bytu so zachovaním ceny nájmu. Byt s adresou sa nachádza na mínus poschodí terasového
bytového domu bez výťahu. K tomuto bytu je lepší prístup zo strany ulice, odkiaľ bol z dôvodu
imobilnosti jedného člena rodiny, syna manželov Kotlík-Böhmová, na základe nájomnej zmluvy,
zriadený prístup k bytu, pričom časť pozemku vo výmere cca 30 m2 je oplotená a nachádza sa na
nej prístup a schodíky k bytu.
Pozemok bude aj naďalej slúžiť na rovnaký účel, uľahčenie vstupu do bytu pre osobu
s ťažkým zdravotným postihnutím, konkrétne matku Dipl. Ing. Anny Friedl. Preukaz fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodom tvoril prílohu doplnenia žiadosti. Súčasne
manželia Kotlík-Böhmová požiadali, aby Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0460-06-00 bola
ukončená až dňom uzatvorenia novej zmluvy o nájme s Dipl. Ing. Annou Friedl.
Návrh na schválenie nájmu časti pozemku v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2401/133, Dipl. Ing. Anne
Friedl, 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 majetkovoprávneho
usporiadania prístupu a parkovacieho miesta pre člena rodiny s ťažkým zdravotným postihnutím so
sprievodom, matku Dipl. Ing. Anny Friedl, k bytu vo vlastníctve Dipl. Ing. Anny Friedl v bytovom
dome na ul.
STANOVISKÁ K NÁJMU
•

Oddelenie usmerňovania investičnej činnosti – pre dané územie bol spracovaný Územný plán
zóny Machnáč so záväznými regulatívmi funkčného využitia a priestorového usporiadania
územia:
- typologický druh zástavby pre funkciu bývania: bytový dom, rodinný dom samostatne
stojaci
- stavebné parcely bez priameho napojenia na komunikačnú sieť sprístupniť zjazdnými
chodníkmi s možnosťou modifikácie riešenia trasovania.

•

Stanovisko z hľadiska technickej infraštruktúry k nájmu nemá pripomienky.

•

Oddelenie dopravného inžinierstva – s nájmom súhlasí za podmienky využívania parkovacieho
miesta pre osobu ťažko zdravotne postihnutú.
Poznámka: podmienka je zapracovaná do článku 4 ods. 13 návrhu zmluvy o nájme pozemku

•

Referát cestného správneho orgánu – sa k nájmu nevyjadruje, nájom sa netýka miestnych
komunikácií I. a II. triedy.

•

Oddelenie správy komunikácií –
- z hľadiska správcu komunikácií sa nevyjadrujú, nejde o nájom miestnych
komunikácií I. a II. triedy,
- z hľadiska správcu verejného osvetlenia uvádzajú, že v záujmovom území sa
nenachádza zariadenie verejného osvetlenia v ich správe a majetku hlavného mesta.

•

Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene – s nájom súhlasia.

•

Oddelenie účtovníctva a pohľadávok – neeviduje voči žiadateľke žiadne pohľadávky.

•

Oddelenie miestnych dani a poplatkov – neeviduje voči žiadateľke žiadne pohľadávky.

•

Oddelenie legislatívno-právne – nevedie voči žiadateľke žiadny súdny spor.

Starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto bol požiadaný o stanovisko k nájmu listom zo dňa
22.6.2017.
Poznámka: e-mailom zo dňa 20.3.2017 oznámil Ing. Andrej Ferko, majetkový referát Miestneho
úradu MČ Bratislava-Staré Mesto, že na žiadosti p. primátora o stanovisko k
nájmom pozemkov už nebudú odpovedať.
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 uvedenú časť pozemku 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 časti
pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2401/133, Dipl. Ing. Anne Friedl“.

Zmluva o nájme pozemku
č. 08 – 83 – xxxx – 18 – 00
podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Občianskeho zákonníka (ďalej len „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
883xxxx18

(ďalej len „prenajímateľ“)
a
Nájomca:
Dipl. Ing. Anna Friedl,
bytom:
bankové spojenie:
............
BIC (SWIFT):
............
IBAN:
............
(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. zákona č. 40/1964 Občianskeho
zákonníka a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Článok 1
Predmet a účel nájmu
1. Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku v Bratislave registra „C“ parc.
č. 2401/133 vo výmere 302 m², druh pozemku: ostatné plochy, katastrálne územie Staré
Mesto, LV č. 1656. LV č. 1656 je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako príloha č. 1.
2. Prenajímateľ prenecháva a nájomca prijíma do nájmu za podmienok uvedených v tejto
zmluve časť pozemku registra „C“ parc. č. 2401/133, druh pozemku: ostatné plochy,
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katastrálne územie Staré Mesto, LV č. 1656, vo výmere 100 m² tak, ako je to zakreslené
v kópii z katastrálnej mapy (ďalej len „predmet nájmu“ alebo „pozemok“). Kópia
z katastrálnej mapy je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako príloha č. 2.
3. Účelom nájmu je užívanie vybudovaného prístupu a parkovacieho miesta k bytu v
bytovom dome na ul. Na Hrebienku 31 pre člena rodiny s ťažkým zdravotným
postihnutím so sprievodom, matku nájomkyne.
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 vo výške 17,00 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 so stanovenou lehotou splatnosti, najneskôr
však do 30 dní odo dňa jej doručenia nájomcovi.
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.
Článok 2
Vznik, doba a ukončenie nájmu
1. Nájom sa dojednáva na dobu neurčitú a začne plynúť dňom nadobudnutia účinnosti tejto
zmluvy podľa článku 5 odsek 2 tejto zmluvy.
2. Nájomný vzťah môže byť ukončený len niektorým z nasledujúcich spôsobov:
a/ písomnou dohodou zmluvných strán ku dňu uvedenému v dohode,
b/ výpoveďou prenajímateľa, a to i bez udania dôvodu,
c/ písomným odstúpením od tejto zmluvy prenajímateľom v prípade
ca/ nezaplatenia dojednaného nájomného v lehote splatnosti uvedenej v čl. 3 ods. 1, 2
a 3 tejto zmluvy,
cb/ ak nájomca prenechá predmet nájmu do podnájmu alebo inej dispozície tretej
osobe bez súhlasu prenajímateľa podľa článku 4 ods. 3 tejto zmluvy,
d/ 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. Dňom doručenia písomnosti podľa
predchádzajúcej vety sa táto zmluva zrušuje (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.
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Článok 3
Úhrada za nájom
1. Nájomné za predmet nájmu je stanovené podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .................. zo dňa ............ vo výške
................... Eur/m2/rok.
2. Ročné nájomné za predmet nájmu vo výmere 100 m2 vo výške ............... Eur (slovom
................. Eur) sa nájomca zaväzuje uhrádzať počnúc dňom nadobudnutia účinnosti tejto
zmluvy v pravidelných štvrťročných platbách, vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho
štvrťroka na účet prenajímateľa a s variabilným symbolom uvedenými v záhlaví tejto
zmluvy.
3. Pomerná časť nájomného podľa ods. 1 a 2 jako článku za obdobie od nadobudnutia
účinnosti tejto zmluvy do konca kalendárneho štvrťroka, v ktorom sa zmluva uzatvorila,
sa vypočíta tak, že denné nájomné vypočítané jako 1/365 ročného nájomného sa vynásobí
počtom dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do konca kalendárneho
štvrťroka. Takto vypočítané nájomné sa nájomca zaväzuje uhradiť do 15 dní od
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
riadne a včas, je povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %
z dlžnej sumy za každý aj začatý deň trvania omeškania. 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 dotknutých 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.
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. Taktiež je
povinný na vlastné náklady zabezpečiť jeho ochranu pred poškodením alebo zneužitím.
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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 tretej osobe
bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. Za porušenie tejto povinnosti je
prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu v sume 17,00 Eur a to za
každý, aj začatý deň trvania porušenia tejto povinnosti. Nájomca sa súčasne zmluvnú
pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej
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–Staré Mesto v platnom znení, týkajúce sa najmä dodržiavania čistoty
a 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. Nájomca je povinný najneskôr ku dňu skončenia nájmu uviesť predmet nájmu do
pôvodného stavu, pokiaľ sa s prenajímateľom nedohodne inak. V prípade, že nepríde
k dohode a ani splneniu povinnosti zo strany nájomcu, je prenajímateľ oprávnený uviesť
predmet nájmu do pôvodného stavu na náklady a riziko nájomcu. Za nesplnenie
povinnosti, uvedenej v prvej vete tohto odseku, má prenajímateľ právo požadovať od
nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 17,00 Eur za každý, aj začatý deň nasledujúci po dni,
v ktorom sa má predmet nájmu uviesť do pôvodného stavu. 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.
Uhradením zmluvnej pokuty sa nájomca nezbavuje povinnosti uhradiť prenajímateľovi
škodu spôsobenú nemožnosťou užívať predmetu nájmu a povinnosti zaplatiť
prenajímateľovi náhradu za užívania predmetu nájmu vo výške nájomného. Zmluvná
pokuta sa v týchto prípadoch do náhrady škody nezapočítava.
8. Nájomca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznamovať každú zmenu ako aj všetky
skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť nájom. Za nesplnenie tejto povinnosti má
prenajímateľ právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 70,00 Eur. Nájomca
sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe
prenajímateľom zaslanej sankčnej faktúry v lehote splatnosti stanovenej faktúrou,
najneskôr však do 30 dní odo dňa jej doručenia nájomcovi.
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9.

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.

10. Zmluvné strany sa dohodli, že pre potreby doručovania akejkoľvek písomnosti bude
miestom doručenia nájomcu adresa uvedená v záhlaví tejto zmluvy.
11. Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že písomnosť doručená na adresu uvedenú
v záhlaví tejto zmluvy, bude písomnosť 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 uvedenú
v záhlaví tejto zmluvy a iná adresa nebude prenajímateľovi známa, považuje sa
písomnosť nájomcovi za doručenú dňom jej vrátenia prenajímateľovi, a to aj v prípade,
že sa nájomca o tom nedozvie.
12. Nájomca je povinný v súlade s 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. Za
nesplnenie tejto povinnosti je nájomca povinný zaplatiť sankcie v zmysle VZN hlavného
mesta SR Bratislavy č. 8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň.
13. Nájomca sa zaväzuje využívať časť predmetu nájmu určený na parkovanie, ako
parkovacie miesto pre osobu ťažko zdravotne postihnutú. Za nesplnenie tejto povinnosti
má prenajímateľ právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 300,00 Eur.
Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na
základe prenajímateľom zaslanej sankčnej faktúry v lehote splatnosti stanovenej faktúrou,
najneskôr však do 30 dní odo dňa jej doručenia nájomcovi.
Článok 5
Záverečné a spoločné 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 výpis je
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako jej príloha č. 3.
2. 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.
3. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať po dohode zmluvných strán, a to len vo forme
písomných a riadne očíslovaných dodatkov.
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4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
príloha č. 1: LV č. 1656
príloha č. 2: kópia z katastrálnej mapy
príloha č. 3: uznesenie MsZ č. ..............
5. 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 tejto 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.
6. Zmluvné strany sa dohodli že ich právne vzťahy, ktoré vzniknú na základe tejto zmluvy a
v súvislosti s jej realizáciou, sa budú riadiť právom Slovenskej republiky, a to
ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení. Na právne vzťahy v tejto zmluve
zvlášť neupravené sa použijú primerane ustanovenia Občianskeho zákonníka v platnom
znení.
7. 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.
8. Táto zmluva je vyhotovená v 7 rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom 5 rovnopisov
dostane prenajímateľ a 2 rovnopisy dostane nájomca.
9. Zmluvné strany 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.
V Bratislave, dňa: .....................................

V Bratislave, dňa: ...................................

Prenajímateľ
Hlavné mesto
Slovenskej republiky Bratislava

Nájomca :

.....................................................................
JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor

....................................................................
Dipl. Ing. Anna Friedl
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