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NÁVRH UZNESENIA 

 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov uzatvorenie dodatku č. 1 k nájomnej zmluve                      
č. 08 88 0646 11 00 uzatvorenej medzi hlavným mestom SR Bratislava ako prenajímateľom 
a spoločnosťou ELONIR s.r.o., so sídlom v Bratislave ako nájomcom, ktorým sa rozširuje predmet 
nájmu o pozemok v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 960/2 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 8 m2, pozemok registra „C“ spoločnosti ELONIR s.r.o., so sídlom na Panenskej 8 
v Bratislave,  IČO: 44 950 462, za nájomné vo výške 
   
   1. 14,00 Eur/m2/rok počas realizácie stavebných prác na predmete nájmu o celkovej 

výmere 8 m2 čo predstavuje sumu 112,- Eur do konca mesiaca v ktorom nadobudne 
právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie, 

 2. od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť 
kolaudačné rozhodnutie : 

 
2.1 6,00 Eur/m2/rok za plochu o výmere 8 m2, čo predstavuje sumu 48,- Eur, pre 

vybudovanie a užívanie chodníka na ulici Dudovej v Bratislave,  
   

      
s podmienkou:   
  
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 088806461100 bude nájomcom podpísaný do 30 dní od 
schválenia uznesenia v mestskom zastupiteľstve. V prípade, že Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 
088806461100 v tejto lehote nebude nájomcom podpísaný toto uznesenie stratí platnosť.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dôvodová správa 
 
 
PREDMET :  Pozemok registra „C“ parc. č. 960/2 k. ú. Petržalka podľa právnych listín ide 

o pozemok vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy,     
   
 
ŽIADATE Ľ :   ELONIR s.r.o., 

sídlo : Panenská 8, 811 03 Bratislava 
IČO: 44 950 462 

      
 
ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKU  : 
                   
Parc. č.        druh pozemku                       výmera v m2        predmet nájmu v m2   účel využitia ___         
960/2 zastavané plochy a nádvoria   8   8 spevnená plocha  
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
SPOLU                                                                                           8 m2  

 
 
ÚČEL NÁJMU  :    vybudovanie spevnenej plochy a chodníka na ulici Dudova v Bratislave 

z dôvodu realizácie výstavby polyfunkčného bytového domu EcoDesign 
House v Bratislave, ktorý bude realizovaný na pozemkoch parc. č. 959/1, 
960/1, 964/15 a 964/21 k. ú. Petržalka vo vlastníctve žiadateľa.   

 
 
VÝŠKA  NAVRHOVANÉHO NÁJOMNÉHO  :  
 

Výška nájomného je stanovená v zmysle Rozhodnutia primátora hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 28/2011, ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za zriadenie 
vecného bremena vo výške 14,00 Eur/m2/rok, počas realizácie stavebných prác na predmete nájmu 
čo pri výmere 8 m2 predstavuje sumu vo výške 112,- Eur ročne a od začiatku mesiaca v ktorom 
nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie vo výške 6,00 Eur/m2/rok, čo pri výmere 8 m2 
pozemku  predstavuje sumu 48,- Eur ročne.  
 
DOBA NÁJMU:  Nájom sa navrhuje na dobu neurčitú tak ako bol dohodnutý v pôvodnej 
    nájomnej zmluve č. 088806461100 zo dňa 2. 11. 2011. 
 
SKUTKOVÝ STAV  
 

Na základe žiadosti spoločnosti Elonir s.r.o. so sídlom v Bratislave predkladáme na 
schválenie uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 088806461100, zo dňa 
02.11.2011, ktorým sa rozšíri predmet nájmu o pozemok registra „C“ parc. č. 960/2 k. ú. Petržalka 
za účelom realizácie výstavby spevnenej plochy a chodníka na uvedenom pozemku. Schválenie 
dodatku navrhujeme prerokovať  ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  
 Na spoločnosť ELONIR, s.r.o. boli postúpené všetky práva a povinnosti z územného 
rozhodnutia č. ÚKSP-2304-TX1/2011-Pr-21, právoplatné dňa 27.06.2011, ktorým sa povolilo 
umiestnenie stavby „Polyfunkčného bytového domu EcoDesign House“ na pozemkoch parc. č. 
959/1, 960/1, 964/15 a 964/21 k. ú. Petržalka. Predmetný bytový dom bude realizovaný na 
križovatkách ulíc Dudova a Starohájska v Bratislave. Žiadateľ pre účely polyfunkčného bytového 
domu má zabezpečené parkovanie v podzemných garážach. Na základe požiadavky Mestskej časti 



Bratislava – Petržalka sa žiadateľ zaviazal pre účely širokej verejnosti vybudovať na ulici 
Starohájska a Dudova  v Bratislave parkovacie miesta spolu s chodníkom, ktoré budú verejne 
prístupné. 
 Dovoľujeme si upozorniť, že na predmetnom pozemku parc. č. 960/2 k. ú. Petržalka sa 
podľa údajov Správy katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu nachádza stavba transformačnej 
stanice so súp. č. 3457 s označením TS 630, zapísaná na LV č. 1880 v prospech vlastníka ZSE 
Distribúcia, a.s. so sídlom Čulenova 6 Bratislava. Žiadateľom bolo predložené súhlasné stanovisko 
k zbúraniu existujúcej transformačnej stanice TS 630, ktorú bude realizovať žiadateľ na základe 
Zmluvy o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia evidovaná pod č. 1222100011-ZoVP.  
 K nájmu okolitých pozemkov parc. č. 942, 958, 940/4, 964/6, 959/2 k. ú. Petržalka                     
a k vybudovaniu a užívaniu dopravných stavieb ako aj chodníkov spoločnosťou ELONIR s.r.o. bolo 
zaslané súhlasné stanovisko starostu Mestskej časti Bratislava – Petržalka zo dňa 08.08.2011. 
       Zámer na uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 088806461100, zo dňa 
02.11.2011 bude v lehote najneskôr 15 dní pred prerokovaním v Mestskom zastupiteľstve hlavného 
mesta SR Bratislavy zverejnený na úradnej tabuli magistrátu a na internetovej stránke hl. mesta 
www.bratislava.sk.      
   
 
STANOVISKÁ   ODBORNÝCH   ÚTVAROV  
 
Oddelenie územného rozvoja mesta 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov stanovuje pre 
územie, ktorého súčasťou sú vyznačené časti pozemkov parc. č. 942, 940/4 k. ú. Petržalka 
komunikačná sieť, parc. č. 958 a 959/2 k. ú. Petržalka občianska vybavenosť celomestského a nad 
mestského významu, kód 201 a parc. č. 964/6 k. ú. Petržalka, pre ktorú je stanovené funkčné 
využitie parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy, číslo funkcie 1110.  
Oddelenie mestskej zelene 
Súhlasí s nájmom pozemkov za podmienky zabezpečiť: 
1. Pred začatím stavebnej činnosti investor vypracuje  pre správcu zelene situačný plán existujúcej 
zelene, ktorý by poskytol prehľad o rozmiestnení a kvalite drevín s vyznačením navrhovaných 
zásahov. 
2. Investor predloží projektovú dokumentáciu parkových úprav s harmonogramom termínov 
plánovanej úpravy. 
3. Povrchová úprava parkovacích stáni bude zrealizovaná z materiálov, ktoré zabezpečia priesaky 
dažďovej vody.  
4. Žiadateľ zabezpečí čistotu a poriadok na dotknutých pozemkoch v zmysle Všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území 
hlavného mesta SR Bratislavy ( kosenie, vyhrabávanie, odstraňovanie biologického a komunálneho 
odpadu ). 
5. Podmienky žiadame zapracovať do zmluvy o nájme.  
Oddelenie miestnych daní a poplatkov 
Neeviduje voči žiadateľovi žiadne pohľadávky. 
Referát generelov technickej infraštruktúry OUP 
Bez pripomienok. 
Oddelenie územného plánovania 
Bez pripomienok. 
 
O stanovisko starostu mestskej časti Bratislava – Petržalka bolo požiadané.  













































































DODATOK č. 1 
k Zmluve o nájme pozemku č. . 08 88 0646 11 00 

 
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Primaciálne nám. 1,  814 99  Bratislava 
 Zastupuje:  doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. - primátor  
 Peňažný ústav: VÚB, a. s., Bratislava - mesto 
 Číslo účtu:  1368287251/0200 

Variabilný symbol: 888064611 
IČO:  00 603 481 
 
(ďalej len „prenajímateľ“ ) 

a 
 
2.  Elonir s.r.o. 

Sídlo:    Panenská 8, 811 03 Bratislava 
Zastupuje :   Mgr. arch. Igor Lichý – konateľ 
     Ing. arch. Drahan Petrovič - konateľ 
Zapísaná :    Okresnom súde Bratislava, Oddiel : Sro, Vložka   číslo : 60562/B 
Peňažný ústav:   Tatra banka, a. s.  

  Číslo účtu : 2927828865/1100 
        IČO : 44 950 462 
 (ďalej len „nájomca“) 
 
 po vzájomnej dohode  v súlade s Čl. VI. ods. 1. nájomnej zmluvy č. 08 88 0646 11 00 zo dňa 
02.11.2011 ( ďalej len „Zmluva“) sa zmluvné strany dohodli na rozšírení predmetu nájmu o pozemok 
registra „C“ parc. č. 960/2 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 8 m2, k. ú. Petržalka a na 
uzatvorení nasledovného dodatku č. 1 : 

Čl. I 
Úvodné ustanovenia 

Nájomca a prenajímateľ uzatvorili dňa 02.11.2011 Zmluvu o nájme pozemku č. 08 88 0646 11 
00, ktorej predmetom je nájom časti pozemkov parc. č. 942 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 
774 m2, parc. č. 958 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 204 m2, parc. č. 940/4 – ostatné plochy 
o výmere 86 m2, parc. č. 964/6 – ostatné plochy o výmere 114 m2 a pozemok parc. č. 959/2 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 263 m2, k. ú. Petržalka za účelom vybudovania chodníka a 
vybudovania 34 parkovacích miest na časti pozemku parc. č. 942, vybudovanie chodníka, 11 
parkovacích miest a vjazdov do podzemných garáží na časti pozemkov parc. č. 959/2, parc. č. 958 
a parc. č. 964/6  z dôvodu realizácie polyfunkčného bytového domu EcoDesign Hause na Starohájskej 
a Dudovej ulici v Bratislave,  ktorý bude umiestnený na pozemkoch parc. č. 959/1, 960/1, 964/15 a 
964/21 v k. ú. Petržalka. 

Čl. I. 
Zmeny zmluvy 

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Čl. I ods. 1 a 2 Zmluvy, ktorý bude znieť nasledovne :   
1. Prenajímateľ je vlastníkom pozemku pred ZMVM parc. č. 5500, zapísaného na LV pred 

ZMVM č. 1748, ktorý tvorí časť pozemku registra „C“ parc. č. 942 k. ú. Petržalka, pozemku 
pred ZMVM parc. č. 5186/1, zapísanej na LV pred ZMVM č. 1748, ktorý tvorí časť parciel 
č. 942, 958 a 959/2, 960/2 k. ú. Petržalka a pozemkov registra „C“ parc. č. 940/4 – ostatné 
plochy o výmere 2827 m2, Petržalka, zapísaného na LV č. 2644, parc. č. 964/6 – ostatná 
plocha o výmere 8361 m2, k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 2021.  

2. Prenajímateľ prenecháva a nájomca prijíma do nájmu za podmienok uvedených v tejto zmluve 
časti pozemkov parc. č. 942 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 774 m2, parc. č. 958 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 204 m2, parc. č. 940/4 – ostatné plochy o výmere 86 
m2, parc. č. 964/6 – ostatné plochy o výmere 114 m2, pozemok parc. č. 959/2 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 263 m2 a pozemok parc. č. 960/2 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 8 m2,  k. ú. Petržalka ako je to zakreslené v kópii z katastrálnej mapy 
(ďalej len „predmet nájmu“ alebo „pozemky). Kópie z katastrálnej mapy tvoria neoddeliteľnú 
súčasť tejto zmluvy ako príloha č.1 a príloha č. 3. 
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2. Zmluvné strany sa ďalej dohodli na zmene Čl. III ods.1 Zmluvy, ktorý bude znieť nasledovne :   
1. Nájomné za predmet nájmu je stanovené podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 260/2011 zo dňa 29.09 2011 a podľa 
uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. .../2012 zo dňa 29.03 2012  vo výške:    
1.1  14 Eur/m2/rok odo dňa nadobudnutia účinnosti v súlade s Čl. VI ods. 8 tejto zmluvy 

počas realizácie stavebných prác na predmete nájmu v časti týkajúcej sa chodníka, 
vjazdov do garáže a 45 parkovacích miest do konca mesiaca v ktorom nadobudne 
právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie, čo pri prenajatej ploche pozemku o výmere 
1449 m2 predstavuje sumu vo výške 20 286,- Eur ročne   ( štvrťročne 5 071,15 Eur ). 

1.2 od  začiatku mesiaca v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie : 
6 Eur/m2/rok pre účel vybudovania chodníka, čo pri prenajatej ploche pozemku o 385 
m2 predstavuje sumu vo výške 2 310,- Eur ročne ( štvrťročne 577,50 Eur ),      

 3,75 Eur/m2/rok za účelom vybudovania 34 parkovacích miest, čo pri prenajatej 
ploche pozemku o výmere 1064 m2 predstavuje sumu vo výške 3 990,- Eur ročne        
( štvrťročne 997,50 Eur ). 

Čl. II. 
Záverečné ustanovenia 

1. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 88 0646 11 00 schválilo Mestské 
zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. ..../2012 zo dňa 29.03.2012 v 
súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov. Uznesenie mestského zastupiteľstva podľa predchádzajúcej vety je 
neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako príloha č. 4.  

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

Občianskeho zákonníka a ostatné platné všeobecné záväzné predpisy Slovenskej republiky.  
4. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č.  08 88 0646 11 00 je  vyhotovený v 7 - ich 

rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 5 vyhotovení pre prenajímateľa a 2 rovnopisy 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 podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom 
nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia na stavbu uvedenú v Čl. I ods. 3 tejto 
zmluvy v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 
546/2010 Z. z. v spojení s ustanovením § 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    Elonir, s.r.o. 
 
 
 
 
.............................................................                     .................................................................. 
doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc.                         Mgr. arch. Igor  L i c h ý  
                    primátor                            konateľ  
 
 
 
       ................................................................ 
           Ing. arch. Drahan  P e t r o v i č   
         konateľ        





Návrh na uzatvorenie dodatku k Zmluve o nájme pozemku č. 08 88 0646 11 00 
spoločnosti ELONIR, s. r. o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa  

Kód uzn.: 5.3 
             5.3.1 

5.3.5 

 

Uznesenie č. 445/2012 
     zo dňa 15. 03. 2012 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča   

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR        
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov uzatvorenie dodatku č. 1 
k nájomnej zmluve č. 08 88 0646 11 00, uzatvorenej medzi hlavným mestom SR Bratislavou 
ako prenajímateľom a spoločnosťou ELONIR, s. r. o., so sídlom v Bratislave, ako nájomcom, 
ktorým sa rozširuje predmet nájmu o pozemok v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 960/2 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 8 m2, pozemok registra „C“, spoločnosti        
ELONIR, s. r. o., so sídlom na Panenskej 8 v Bratislave,  IČO 44950462, za nájomné v sume: 
 

1. 14,00 Eur/m2/rok počas realizácie stavebných prác na predmete nájmu v celkovej výmere 
8 m2, čo predstavuje sumu 112,00 Eur do konca mesiaca, v ktorom nadobudne 
právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie, 

2. od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť 
kolaudačné rozhodnutie: 

2.1 6,00 Eur/m2/rok za plochu vo výmere 8 m2, čo predstavuje sumu 48,00 Eur, pre 
vybudovanie a užívanie chodníka na Dudovej ulici v Bratislave,  
   

s podmienkou:   
  
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 08 88 0646 11 00 bude nájomcom podpísaný do 30 dní od 
schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že 
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 08 88 0646 11 00 v tejto lehote nebude nájomcom 
podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť.  

- - - 

 



 


