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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 

s c h v a ľ u j e 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. v znení ďalších predpisov uzatvorenie dodatku č. 088816480203 k Nájomnej 
zmluve č. 088816480200 uzatvorenej medzi hlavným mestom SR Bratislava ako prenajímateľom 
a Ministerstvom vnútra SR ako nájomcom za účelom zabezpečenia plnenia úloh  Hasičského 
a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy a úloh Závodného hasičského útvaru 
Dopravného podniku  Bratislava, a. s., ktorým sa doba nájmu pri nehnuteľnostiach, 
nachádzajúcich sa v k. ú. Staré Mesto predĺži o dva roky, do 31. 12. 2013 a pri ostatných 
nehnuteľnostiach tvoriacich predmet zmluvy o dvadsať rokov, do 31. 12. 2031. 
  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET   : Návrh na uzatvorenie dodatku k Nájomnej zmluve č. 088816480200, 
    ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
 
ŽIADATE Ľ  : Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy 
   Radlinského ul. č. 6, 811 07 Bratislava 
   IČO : 151866 
 
SKUTKOVÝ STAV  : 
  
 Hlavné mesto SR Bratislava uzatvorilo dňa 16. 12. 2002 nájomnú zmluvu  s Ministerstvom 
vnútra Slovenskej republiky, ktorej predmetom je poskytnutie nehnuteľností, pozemkov a stavieb 
v rôznych katastrálnych územiach (viď zmluva, ktorá je prílohou tohto materiálu) za účelom 
zabezpečenia úloh Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislava a úloh 
Závodného hasičského útvaru Dopravného podniku  Bratislava, a. s., ktoré mu vyplývajú 
z platných právnych predpisov najmä v súvislosti so zdolávaním požiarov, s poskytovaním 
pomoci  a s vykonávaním záchranných prác pri haváriách, živelných pohromách a s poskytovaním 
pomoci pri iných mimoriadnych udalostiach. V nadväznosti na zmenu právnych predpisov bol 
uzatvorený dodatok k zmluve, na základe ktorého nájomný vzťah prešiel priamo na Hasičský 
a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislava, ako na právnickú osobu a rozpočtovú 
organizáciu zapojenú finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva vnútra SR. Nájom bol 
dojednaný na dobu určitú, od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2011 a odplata bola s prihliadnutím na účel 
nájmu, dojednaná v celkovej výške 10,- Sk/rok.  
 V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 315/2001 Z. z. o hasičskom a záchrannom zbore 
v znení zákona č. 438/2002 Z. z. obec, ktorá je sídlom krajského riaditeľstva zboru alebo 
okresného riaditeľstva zboru, alebo hasičskej stanice, zabezpečí na jeho umiestnenie primerané 
kancelárske a iné nebytové priestory. Rozsah tejto povinnosti, ani podmienky, za ktorých sa má 
táto povinnosť realizovať nie sú v zákone bližšie špecifikované. 
 Ministerstvo vnútra SR prejavilo záujem o vysporiadanie vzťahov k niektorým 
nehnuteľnostiam, ktoré sú predmetom nájomnej zmluvy (konkrétne nehnuteľnostiam 
nachádzajúcim sa na Radlinského ulici - budova bývalej Hasičskej poisťovne a súvisiaci areál ) 
formou zámenných zmlúv. Zámena je v súčasnosti v štádiu prípravy, rozhodovať o nej bude 
mestské zastupiteľstvo a celý proces nie je možné  uzatvoriť do doby ukončenia platnej nájomnej 
zmluvy, preto navrhujeme predĺženie nájmu týchto nehnuteľností o dva roky a u ostatných 
nehnuteľností o dvadsať rokov. Predĺženie nájomného vzťahu je potrebné v záujme zabezpečenia 
fungovania Hasičského a záchranného útvar hlavného mesta SR Bratislava a Závodného 
hasičského útvaru Dopravného podniku  Bratislava, a. s. V danom prípade je dôvodné použitie 
ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení ďalších predpisov, 
vzhľadom na skutočnosť, že nízko stanovená cena nájmu je kompenzovaná poskytovaním verejnej 
služby. Nepredĺženie nájomného vzťahu by mohlo vyvolať celý rad negatívnych dôsledkov, napr. 
nutnosť presunúť činnosť do náhradných priestorov, čo by znemožnilo spoľahlivo plniť zverené 
úlohy a predĺžilo dojazdový čas na miesto zásahu. V prípade nepredĺženia nájomnej zmluvy by 
taktiež podľa vyjadrenia Hasičského a záchranného útvar hlavného mesta SR Bratislava bola 
obmedzená možnosť plnenia úloh Závodného hasičského útvaru Dopravného podniku  Bratislava, 
a. s. z jeho strany a vyvstala by tak dodatočná potreba, aby Dopravný podnik Bratislava zriadil 
a prevádzkoval závodný hasičský útvar v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. v znení ďalších 
predpisov vo svojej vlastnej réžií a musel by plniť dané úlohy vlastnými silami a prostriedkami, 
alebo formou outsourcingu,  čo by pre hlavné mesto SR Bratislavu predstavovalo nemalé vstupné 
investície a ročné náklady. Nedodržanie tejto povinnosti by mohlo v krajnom prípade viesť až 
k zastaveniu prevádzky Dopravného podniku Bratislava v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. v znení 
neskorších predpisov.  



 S prihliadnutím na skutočnosť, že ako je vyššie uvedené, Ministerstvo vnútra má záujem 
pozemky a stavby v k. ú. Staré Mesto získať do svojho vlastníctva formou zámennej zmluvy je 
postačujúce predĺžiť dobu nájmu pri týchto nehnuteľnostiach o dva roky, ktoré by mali 
predstavovať dostatočne dlhý časový úsek pre vysporiadanie vzájomných vzťahov. Pri zvyšných 
nehnuteľnostiach by mal byť nájomný vzťah predĺžený o ďalších 20 rokov, a to z dôvodu, že 
prevádzka nehnuteľností si vyžaduje okrem bežných nákladov spojených s užívaním aj náklady 
investičné, ktoré je možné realizovať len v dlhšom časovom horizonte.  





























  DODATOK č . 08 88 1648 02 03 
                      k nájomnej zmluve č. 08 88 1648 02 00 
 
Zmluvné strany 
 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 
Zastupuje:   Milan Ftáčnik, primátor mesta 
Peňažný ústav:  VÚB Bratislava - mesto 
Číslo účtu:   1368287251/0200 
IČO:    00603481 
DIČ:    2020372596 
(ďalej len „prenajímateľ“) 
 
a 
 
Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy 
Radlinského ul. č. 6, 811 07 Bratislava 
Zastupuje:  mjr. Ing. Pavol Mikulášek 
Peňažný ústav:  štátna pokladnica 
Číslo účtu:  7000180023/8180 
IČO:    151866 
(ďalej len „nájomca“) 
 
 
po vzájomnej dohode  v súlade s Čl. XII. ods. 1. nájomnej zmluvy č. 08 88 1648 02 00 zo dňa 
18.12.2002 v znení dodatku č. 08 88 1648 02 01 zo dňa 29.7.2004 a dodatku č. 08 88 1648 02 
zo dňa 10. 2. 2006 ( ďalej len „Zmluva“) uzatvárajú nasledovný dodatok č.  08 88 1648 03 : 
 
 
 

Čl. I. 
Zmeny zmluvy 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Čl. IV ods. 1 Zmluvy, ktorý bude znieť 

nasledovne :   
 „ Nájom sa dojednáva na dobu určitú, pri nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v k. ú. 

Staré Mesto od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2013 a pri ostatných nehnuteľnostiach tvoriacich 
predmet tejto zmluvy od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2031 .“ 

2. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že v Čl. V ods. 2 sa uvádzaná suma 10,- Sk/rok 
nahrádza sumou 0,33,- EUR/rok.  

 
Čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny. 
2. Pre právne vzťahy týmto dodatkom  zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia 

Občianskeho zákonníka a ostatné platné všeobecné záväzné predpisy Slovenskej 
republiky. Zmluvné stany sa dohodli, že v prípade akýchkoľvek sporov z tejto zmluvy 



alebo na základe tejto zmluvy bude ich riešenie v právomoci príslušných slovenských 
súdov. 

3. 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. 

 
4. Dodatok č. 08 88 1648 02 03 je  vyhotovený v 10-ich rovnopisoch s platnosťou 

originálu, z toho 6 pre prenajímateľa, z ktorých 2 rovnopisy predloží príslušnému 
katastrálnemu úradu správe katastra  za účelom zápisu nájomného práva k pozemkom 
do katastra nehnuteľností. 

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 a účinnosť dňom podpísania všetkými stranami. 
 
 
 
 
 
 ........................................................   ........................................................ 
  Milan Ftáčnik     mjr. Ing. Pavol Mikulášek 
     primátor      veliteľ   
                               
 
 
 
 
 






