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kód uzn. 5.3
5.3.1
NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje
1. s účinnosťou od 01.05.2012 odňatie správy nehnuteľného majetku hl. mesta SR Bratislavy
v zmysle štatútu Hlavného mesta SR Bratislavy Čl. 84 ods. 1 písm. e) mestskej časti
Bratislava – Petržalka, ktorý prevažne alebo celkom slúži celomestským potrebám alebo na
zabezpečenie plnenia funkcií Bratislavy a to pozemkov :
nachádzajúcich sa v k. ú. Petržalka, zverených do správy mestskej časti Bratislava – Petržalka, so
sídlom na Kutlíkovej 17, 852 12 v Bratislave, a to pozemkov parc. č. 5359/7 – záhrady vo výmere
375 m2, parc. č. 5359/8 – záhrady vo výmere 434 m2, parc. č. 5359/37 – záhrady vo výmere 357
m2, parc. č. 5359/38 – záhrady vo výmere 366 m2, parc. č. 5359/39 – záhrady vo výmere 377 m2,
parc. č. 5359/40 – záhrady vo výmere 376 m2, parc. č. 5359/41 – záhrady vo výmere 366 m2, parc.
č. 5359/42 – záhrady vo výmere 397 m2, parc. č. 5359/43 – záhrady vo výmere 384 m2, parc. č.
5359/44 – záhrady vo výmere 393 m2, parc. č. 5359/45 – záhrady vo výmere 402 m2, parc. č.
5359/46 – záhrady vo výmere 397 m2, parc. č. 5359/48 – záhrady vo výmere 415 m2, parc. č.
5359/50 – záhrady vo výmere 366 m2, parc. č. 5359/52 – záhrady vo výmere 389 m2, parc. č.
5359/53 – záhrady vo výmere 387 m2, parc. č. 5359/54 – záhrady vo výmere 385 m2, parc. č.
5359/56 – záhrady vo výmere 361 m2, parc. č. 5359/57 – záhrady vo výmere 410 m2, parc. č.
5359/58 – záhrady vo výmere 382 m2, parc. č. 5359/60 – záhrady vo výmere 405 m2, parc. č.
5359/61 – záhrady vo výmere 423 m2, parc. č. 5359/62 – záhrady vo výmere 364 m2, parc. č.
5359/64 – záhrady vo výmere 388 m2, parc. č. 5359/65 – záhrady vo výmere 425 m2, parc. č.
5359/66 – záhrady vo výmere 401 m2, parc. č. 5359/68 – záhrady vo výmere 236 m2, parc. č.
5359/69 – záhrady vo výmere 221 m2, parc. č. 5359/70 – záhrady vo výmere 302 m2, parc. č.
5359/71 – záhrady vo výmere 374 m2, parc. č. 5359/72 – záhrady vo výmere 556 m2, evidovaných
ako parcely registra „C“ na LV č. 2644,
2. nájom pozemkov vo vlastníctve spoločnosti Kráľova hora, s.r.o., so sídlom Dvořákovo
nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 35 837 853, a to pozemky v k. ú. Devín,
parc. č. 2388 – orná pôda vo výmere 41 052 m2,
parc. č. 2389 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2379 m2,
parc. č. 2390 – ostatné plochy vo výmere 4 807 m2,
parc. č. 2391 – orná pôda vo výmere 79 660 m2,
parc. č. 2392 – trvalé trávne porasty vo výmere 39 901 m2,
parc. č. 2402 – ostatné plochy vo výmere 584 m2,
parc. č. 2403 – orná pôda vo výmere 32 755 m2,
parc. č. 2446 – orná pôda vo výmere 738 m2 ,
parc. č. 2447 – orná pôda vo výmere 3 893 m2,
evidovaných ako parcely registra „C“ na LV č. 2689, v celkovej výmere 205 769 m2, pre hlavné
mesto SR Bratislavu, na dobu určitú 30 rokov, za účelom využitia pozemkov v súlade
s Územným plánom hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007, predovšetkým na rekreačné účely, za
cenu nájmu vo výške 851 742,59,- Eur/rok,
3. ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nájom nehnuteľností – pozemkov v Bratislave,
v k. ú. Petržalke a to :
- novovytvoreného pozemku parc. č. 5206/16 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 13 844 m2
vzniknutého geometrickým plánom č. 84/2011 oddelením od pozemku parc. č. 5206/16
evidovaného ako parcela registra „C“ na LV č. 2644,

- novovytvoreného pozemku parc. č. 5209/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1689 m2
vzniknutého geometrickým plánom č. 84/2011 oddelením od pozemku parc. č. 5209/5
evidovaného ako parcela registra „C“ na LV č. 2644,
- novovytvoreného pozemku parc. č. 5210/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2193 m2
vzniknutého geometrickým plánom č. 84/2011 oddelením od pozemku parc. č. 5210/4
evidovaného ako parcela registra „C“ na LV č. 2644,
- pozemku parc. č. 5208/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4294 m2, evidovaného ako
parcela registra „C“ na LV č. 2644,
- pozemku parc. č. 3264/24 – ostatné plochy o výmere 5264 m2, evidovaného ako parcela registra
„C“ na LV č. 1748,
- novovytvoreného pozemku parc. č. 5359/9 – záhrady vo výmere 1107 m2 vzniknutého
geometrickým plánom č. 82/2011 zlúčením častí pozemkov parc. č. 5359/3, parc. č. 5359/4, parc.
č. 5359/5, parc. č. 5359/6, parc. č. 5359/7, parc. č. 5359/9 a parc. č. 5359/10, evidovaných ako
parcely registra „C“ na LV č. 2644,
- novovytvoreného pozemku parc. č. 5359/37 – záhrady vo výmere 1953 m2 vzniknutého
geometrickým plánom č. 82/2011 zlúčením pozemkov parc. č. 5359/37, parc. č. 5359/38, parc. č.
5359/41, parc. č. 5359/42 a častí pozemkov parc. č. 5359/45, parc. č. 5359/46, parc. č. 5359/39
a parc. č. 5359/43, evidovaných ako parcely registra „C“ na LV č. 2644,
- novovytvoreného pozemku parc. č. 5359/52 – záhrady vo výmere 2505 m2 vzniknutého
geometrickým plánom č. 82/2011 zlúčením pozemkov parc. č. 5359/52, parc. č. 5359/56, parc. č.
5359/60, parc. č. 5359/64, parc. č. 5359/68 a častí pozemkov parc. č. 5359/36, parc. č. 5359/40,
parc. č. 5359/44, parc. č. 5359/48, parc. č. 5359/69, evidovaných ako parcely registra „C“ na LV
č. 2644,
- novovytvoreného pozemku parc. č. 5359/54 – záhrady vo výmere 4297 m2 vzniknutého
geometrickým plánom č. 82/2011 zlúčením pozemkov parc. č. 5359/54, parc. č. 5359/57, parc. č.
5359/58, parc. č. 5359/62, parc. č. 5359/66, parc. č. 5359/71, parc. č. 5359/72 a častí pozemkov
parc. č. 5359/10, parc. č. 5359/8, parc. č. 5359/50, parc. č. 5359/53, parc. č. 5359/61, parc. č.
5359/65 a parc. č. 5359/70, evidovaných ako parcely registra „C“ na LV č. 2644,
- novovytvoreného pozemku parc. č. 1067/2 – ostatné plochy vo výmere 5121 m2 vzniknutého
geometrickým plánom č. 12/2012 oddelením od pozemku parc. č. 1067/2 evidovaného ako parcela
registra „C“ na LV č. 1748,
- novovytvoreného pozemku parc. č. 1067/8 – ostatné plochy vo výmere 1347 m2 vzniknutého
geometrickým plánom č. 12/2012 oddelením od pozemku parc. č. 1067/8 evidovaného ako parcela
registra „C“ na LV č. 2021,
- pozemku v k. ú. Trnávka, a to novovytvoreného pozemku parc. č. 15850/268 - záhrady vo
výmere 45 188 m2 vzniknutého geometrickým plánom č. 6/2012 oddelením od pozemku parc. č.
15850/5 evidovaného ako parcela registra „C“ na LV č. 196,
v celkovej výmere 88 802 m2, pre spoločnosť Kráľova hora, s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie
10, 811 02 Bratislava, IČO: 35 837 853, za účelom :
-

parkovania motorových vozidiel,
skladovania tovaru a materiálu, v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi,
organizovania kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, alebo prenechanie
pozemkov na organizovanie takýchto aktivít tretej osobe,
umiestňovania reklamných zariadení na predmete nájmu,
realizácie investičnej stavebnej činnosti, teda na realizáciu stavieb v súlade s platným
územným plánom Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a následné komerčné
využitie realizovaných stavieb (predajom, prenájmom alebo akoukoľvek inou formou),
na dobu určitú 30 rokov, za cenu nájmu vo výške 850 904,70,- Eur/rok, s podmienkami:

1. Zmluva o vzájomnom nájme pozemkov bude zo strany spoločnosti Kráľova hora, s.r.o.
podpísaná do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR

Bratislavy. V prípade, že zmluva o vzájomnom nájme pozemkov v zmysle bodov 2. a 3. nebude
podpísaná zo strany spoločnosti Kráľova hora, s.r.o. v uvedenej lehote, toto uznesenie stratí
platnosť,
2. Kedykoľvek môže dôjsť k zámene pozemkov, keď hlavné mesto bude pripravené znášať
finančné zaťaženie,
3. Spoločnosť Kráľova hora, s.r.o., so sídlom v Bratislave, predloží hlavnému mestu SR Bratislave
LV č. 2689, na ktorom sú zapísané pozemky, ktoré sú predmetom nájmu, bez akýchkoľvek tiarch
najneskôr ku dňu podpísania zmluvy spoločnosťou Kráľova hora, s.r.o., so sídlom v Bratislave,
inak toto uznesenie stratí platnosť.

Dôvodová správa
PREDMET :

Návrh na odňatie správy pozemkov v k.ú. Petržalka, návrh na schválenie
prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov
v Bratislave, k. ú. Petržalka a k.ú. Trnávka, spoločnosti Kráľova hora, s.r.o.,
so sídlom v Bratislave, a návrh na schválenie nájmu pozemkov v Bratislave,
k.ú. Devín, od spoločnosti Kráľova hora, s.r.o., so sídlom v Bratislave

ŽIADATEĽ :

Kráľova hora, s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 10
811 02 Bratislava
IČO: 35 837 853

ŠPECIFIKÁCIA NEHNUTEĽNOSTÍ
A) POZEMKY VO VLASTNÍCTVE HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY
pozemky v k.ú. Petržalka
Černyševského - Bosákova:
- novovytvorený pozemok parc. č. 5206/16 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 13 844 m2
vzniknutý geometrickým plánom č. 84/2011 oddelením od pozemku parc. č. 5206/16 evidovaného
ako parcela registra „C“ na LV č. 2644
- novovytvorený pozemok parc. č. 5209/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1689 m2
vzniknutý geometrickým plánom č. 84/2011 oddelením od pozemku parc. č. 5209/5 evidovaného
ako parcela registra „C“ na LV č. 2644
- novovytvorený pozemok parc. č. 5210/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2193 m2
vzniknutý geometrickým plánom č. 84/2011 oddelením od pozemku parc. č. 5210/4 evidovaného
ako parcela registra „C“ na LV č. 2644
- pozemok parc. č. 5208/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4294 m2, evidovaný ako
parcela registra „C“ na LV č. 2644
Jiráskova - Markova:
- pozemok parc. č. 3264/24 – ostatné plochy vo výmere 5264 m2, evidovaný ako parcela registra
„C“ na LV č. 1748
Pri Seči - Kočánkova:
- novovytvorený pozemok parc. č. 5359/9 – záhrady vo výmere 1107 m2 vzniknutý geometrickým
plánom č. 82/2011 zlúčením častí pozemkov parc. č. 5359/3, parc. č. 5359/4, parc. č. 5359/5,
parc. č. 5359/6, parc. č. 5359/7, parc. č. 5359/9 a parc. č. 5359/10, evidovaných ako parcely
registra „C“ na LV č. 2644,
- novovytvorený pozemok parc. č. 5359/37 – záhrady vo výmere 1953 m2 vzniknutý
geometrickým plánom č. 82/2011 zlúčením pozemkov parc. č. 5359/37, parc. č. 5359/38, parc. č.
5359/41, parc. č. 5359/42 a častí pozemkov parc. č. 5359/45, parc. č. 5359/46, parc. č. 5359/39
a parc. č. 5359/43, evidovaných ako parcely registra „C“ na LV č. 2644,
- novovytvorený pozemok parc. č. 5359/52 – záhrady vo výmere 2505 m2 vzniknutý
geometrickým plánom č. 82/2011 zlúčením pozemkov parc. č. 5359/52, parc. č. 5359/56, parc. č.
5359/60, parc. č. 5359/64, parc. č. 5359/68 a častí pozemkov parc. č. 5359/36, parc. č. 5359/40,
parc. č. 5359/44, parc. č. 5359/48, parc. č. 5359/69, evidovaných ako parcely registra „C“ na LV
č. 2644,
- novovytvorený pozemok parc. č. 5359/54 – záhrady vo výmere 4297 m2 vzniknutý
geometrickým plánom č. 82/2011 zlúčením pozemkov parc. č. 5359/54, parc. č. 5359/57, parc. č.
5359/58, parc. č. 5359/62, parc. č. 5359/66, parc. č. 5359/71, parc. č. 5359/72 a častí pozemkov
parc. č. 5359/10, parc. č. 5359/8, parc. č. 5359/50, parc. č. 5359/53, parc. č. 5359/61, parc. č.
5359/65 a parc. č. 5359/70, evidovaných ako parcely registra „C“ na LV č. 2644
Námestie Hraničiarov

novovytvorený pozemok parc. č. 1067/2 – ostatné plochy vo výmere 5121 m2 vzniknutý
geometrickým plánom č. 12/2012 oddelením od pozemku parc. č. 1067/2 evidovaného ako parcela
registra „C“ na LV č. 1748
novovytvorený pozemok parc. č. 1067/8 – ostatné plochy vo výmere 1347 m2 vzniknutý
geometrickým plánom č. 12/2012 oddelením od pozemku parc. č. 1067/8 evidovaného ako parcela
registra „C“ na LV č. 2021

pozemok v k.ú. Trnávka
novovytvorený pozemok parc. č. 15850/268 - záhrady vo výmere 45188 m2 vzniknutý
geometrickým plánom č. 6/2012 oddelením od pozemku parc. č. 15850/5 evidovaného ako parcela
registra „C“ na LV č. 196
Spolu vo výmere 88 802 m2
B) POZEMKY VO VLASTNÍCTVE SPOLOČNOSTI KRÁĽOVA HORA, s.r.o.., SO
SÍDLOM V BRATISLAVE
pozemky v k.ú. Devín
parc. č. 2388 – orná pôda vo výmere 41 052 m2,
parc. č. 2389 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2379 m2,
parc. č. 2390 – ostatné plochy vo výmere 4 807 m2,
parc. č. 2391 – orná pôda vo výmere 79 660 m2,
parc. č. 2392 – trvalé trávne porasty vo výmere 39 901 m2,
parc. č. 2402 – ostatné plochy vo výmere 584 m2,
parc. č. 2403 – orná pôda vo výmere 32 755 m2,
parc. č. 2446 – orná pôda vo výmere 738 m2,
parc. č. 2447 – orná pôda vo výmere 3 893 m2, evidované ako parcely registra „C“ na LV č. 2689
Spolu vo výmere 205 769 m2
DOBA NÁJMU
Žiadateľ po rokovaní s vedením hlavného mesta SR Bratislavy požaduje, aby nájom pozemkov
bol dojednaný na dobu určitú 30 rokov od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy.
NÁJOMNÉ
za pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy uvedené špecifikácii nehnuteľností
v bode A): 850 904,70 Eur/rok – stanovené na základe znaleckého posudku č. 21/2012
vypracovaného Ing. Jozefom Fajnorom znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty
nehnuteľností
za pozemky vo vlastníctve spoločnosti Kráľova hora, s.r.o. uvedené v špecifikácii
nehnuteľností v bode B): 851 742,59 Eur/rok - stanovené na základe znaleckého posudku č.
22/2012 vypracovaného Ing. Jozefom Fajnorom znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad
hodnoty nehnuteľností

SKUTKOVÝ STAV
Predložený návrh uznesenia na nájom pozemkov uvedených v špecifikácii pre spoločnosť
Kráľova hora, s.r.o., vychádza z rokovaní vedenia hlavného mesta SR Bratislavy so zástupcami
spoločnosti Kráľova hora, s.r.o. Hlavnému mestu SR Bratislava nebola písomná žiadosť
spoločnosti Kráľova Hora, s.r.o. doručená.

Účel nájmu pozemkov v k.ú. Petržalka a Trnávka pre spoločnosť Kráľova hora, s.r.o., je
navrhovaný: parkovanie motorových vozidiel, skladovanie tovaru a materiálu, v súlade
s príslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi, organizovanie kultúrnych,
spoločenských a športových podujatí, alebo prenechanie pozemkov na organizovanie takýchto
aktivít tretej osobe, umiestňovanie reklamných zariadení na predmete nájmu, realizácia investičnej
stavebnej činnosti, teda na realizáciu stavieb v súlade s platným územným plánom Hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a následné komerčné využitie realizovaných stavieb
(predajom, prenájmom alebo akoukoľvek inou formou. Podľa priloženej Územnoplánovacej
informácie, ktorá tvorí prílohu tohto materiálu, sú záujmové pozemky v k.ú. Petržalka a
Trnávka prevažne určené na výstavbu.
Podľa rozhodnutia č. 28/2011, zo dňa 01.11.2011 primátora hlavného mesta SR Bratislavy,
ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno, pre účel
nájmu stavebná činnosť je určená výška nájomného na 16,- Eur/m2/rok, čo pri výmere 88 802 m2
predstavuje sumu 1 420 832,-Eur/rok pri výmere 88 802 m2.
Dňa 23.11.2011 sa uskutočnilo rokovanie pracovnej skupiny MR ohľadne petície proti
výstavbe na Kráľovej hore, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia hlavného mesta SR Bratislavy,
mestských častí Devín, Karlova Ves, Petržalka a spoločnosti J&T. Výsledkom rokovania bola
zhoda všetkých zúčastnených, že existujúcu situáciu, ktorá vznikla v oblasti Kráľova hora a ktorá
nepriaznivým spôsobom ovplyvňuje životné podmienky nielen obyvateľov Karlovej Vsi
a priľahlých oblastí, ale aj celej Bratislavy, je potrebné vyriešiť. Prítomní sa zhodli v tom, že
optimálnym riešením by bolo, ak by hlavné mesto SR Bratislava našlo vo svojom majetku iné
pozemky, v rovnakej hodnote a s rovnakou bonitou, ktoré by poskytlo výmenou za pozemky
v lokalite Kráľova hora, čím by sa stalo ich výlučným vlastníkom.
V nadväznosti na rokovanie pracovnej skupiny Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR
Bratislavy prijalo na svojom zasadnutí dňa 24.11.2011 uznesenie č. 367/2011. Podľa písmena B.
bod 1. uvedeného uznesenia bol schválený postup pri riešení situácie v lokalite Kráľovej hory,
ktorý spočíva v predložení návrhu na zámenu pozemkov s rovnakou bonitou, resp. všeobecnou
hodnotou majetku na základe nezávislých znaleckých posudkov tak, aby pozemky v lokalite
Kráľova hora boli vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a mohli slúžiť obyvateľom
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves a celej Bratislavy.
Na rokovanie Mestskej rady dňa 15.3.2012 bol predložený návrh na zámenu pozemkov
v k. ú. Petržalka a Trnávka, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky v k. ú.
Devín, vo vlastníctve spoločnosti Kráľova hora, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu
hodného osobitného zreteľa. V tomto prípade sa aplikovalo ustanovenie o prípade hodnom
osobitného zreteľa, nakoľko sa vychádzalo zo schváleného uznesenia Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR č. 367/2011 zo dňa 24.11.2011. Podľa písmena B. bod 1. uvedeného uznesenia
bol schválený postup pri riešení situácie v lokalite Kráľovej hory, ktorý spočíva v predložení
návrhu na zámenu pozemkov s rovnakou bonitou, resp. všeobecnou hodnotou majetku na základe
nezávislých znaleckých posudkov tak, aby pozemky v lokalite Kráľova hora boli vo vlastníctve
hlavného mesta SR Bratislavy a mohli slúžiť obyvateľom mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
a celej Bratislavy.
V prípade, že by došlo k uvedenej zámene, hlavné mesto by z tohto prevodu
uhrádzalo daň, ktorá by vo veľkej miere zaťažila rozpočet mesta. Aby sa predišlo takejto
finančnej záťaži mesta, po rokovaní vedenia hlavného mesta SR Bratislavy a zástupcov
spoločnosti Kráľova hora, s.r.o., bolo navrhnuté predkladané riešenie, ktoré má sledovať
naplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR č. 367/2011 zo dňa
24.11.2011.
PRÁVNE A FAKTICKÉ NEGATÍVA NAVRHOVANÉHO NAKLADANIA
S MAJETKOM MESTA:
V súvislosti s predkladaným návrhom upozorňujeme na nasledujúce skutočnosti:

1. V návrhu zmluvy o vzájomnom nájme pozemkov, ktorú predložila spoločnosť Kráľova
hora, s.r.o., požadovala spoločnosť Kráľova hora, s.r.o. :
- účel nájmu na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy – využitie
pozemkov mesta na prípadnú realizáciu investičnej stavebnej činnosti, teda na realizáciu
akýchkoľvek stavieb na pozemkoch tvoriacich predmet nájmu v súlade s platným územným
plánom hlavného mesta SR Bratislavy a následné komerčné využitie realizovaných stavieb
(predajom, prenájmom alebo akoukoľvek inou formou, parkovanie motorových vozidiel,
skladovanie tovaru a materiálu v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi, využitie pozemkov mesta Bratislava na organizovanie kultúrnych, spoločenských
a športových podujatí alebo prenechanie pozemkov na organizovanie takýchto aktivít tretej
osobe, umiestňovanie reklamných zariadení
- účel nájmu na pozemkoch vo vlastníctve spoločnosti Kráľova hora, s.r.o. –
využívanie pozemkov na realizáciu stavebnej činnosti , teda na realizáciu stavieb na
pozemkoch spoločnosti Kráľova hora v súlade s platným územným plánom hlavného mesta
SR Bratislavy, ako aj následné využívanie týchto stavieb
- využívať výsledky stavebnej činnosti vykonanej na pozemkoch tvoriacich predmet
nájmu v súlade so svojimi obchodnými zámermi, najmä realizované stavby, ich časti
(vrátane prípadných bytov a nebytových priestorov) predávať, prenajímať alebo komerčne
využívať akýmkoľvek iným spôsobom.
- spoločnosť Kráľova hora, s.r.o. navrhuje možnosť predĺženia zmluvy o ďalších 20
rokov
- spoločnosť Kráľova hora, s.r.o. navrhuje, že v prípade ak spoločnosť Kráľova hora,
s.r.o. zrealizuje na pozemkoch mesta stavbu, na ktorú bude vydané právoplatné kolaudačné
rozhodnutie, mesto sa zaväzuje zriadiť na pozemok zastavaný touto stavbou v prospech
spoločnosti Kráľova hora, s.r.o. vecné bremeno spočívajúce v povinnosti mesta strpieť
umiestnenie a užívanie predmetnej stavby. Avšak podľa Štatútu Hlavného mesta SR
Bratislavy o zriadení vecného bremena práva stavby rozhoduje Mestské zastupiteľstvo
hlavného mesta SR Bratislavy.
- spoločnosť Kráľova hora, s.r.o. ako nájomca požaduje od hlavného mesta SR
Bratislavy ako prenajímateľa plnomocenstvo na vykonávanie všetkých právnych úkonov,
procesných úkonov a iných úkonov týkajúcich sa realizácie investičnej činnosti na
pozemkoch mesta a/alebo súvisiacich s činnosťami a konaniami pred príslušnými orgánmi
- v prípade predkladania návrhu na schválenie nájmu a uzatvorenia nájomnej
zmluvy je nevyhnutné, aby nájomca špecifikoval účel nájmu a akú stavbu bude v súlade
s § 43 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) realizovať na predmete nájmu, čo však doposiaľ nie je známe.
2. Pozemok parc. č. 5206/16 v k.ú. Petržalka sa nachádza v lokalite, kde sa pripravuje
výstavba NS MHD „I. etapa Šafárikovo nám. Bosákova ulica Bratislava“. Pozemok parc. č.
5206/16 v k. ú. Petržalka je predmetom Nájomnej zmluvy č. 08 88 0706 11 00 pre spoločnosť
METRO a.s. za účelom vybudovania NS MHD, ktorá bude zrušená z dôvodu, že hlavné mesto SR
Bratislava požiadalo o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Doprava 2007 2013 z Európskej únie. Čerpanie finančných prostriedkov je podmienené vlastníctvom pozemkov
dotknutých Nosným systémom MHD hlavným mestom SR Bratislavou bez akýchkoľvek tiarch,
t.j. na takéto pozemky nemôže byť uzavretá nová nájomná zmluva. V opačnom

prípade hrozí, že finančné prostriedky nebudú hlavnému mestu SR Bratislave
poskytnuté.

Podľa majetkovoprávnej informácie zo dňa 10.1.2012 sú pozemky parc. č. 5206/16,
5208/4, 5209/5, 5210/4, 3264/24 v širšom zábere električky.
3. Zároveň upozorňujeme, že k pozemkom vo vlastníctve a v priamej správe hlavného
mesta SR Bratislavy je k uzatvoreniu nájomného vzťahu potrebné požiadať o vyjadrenie príslušné
mestské časti.
4. Na časť pozemku parc. č. 1067/2 v k. ú. Petržalka je uzatvorená Nájomná zmluva
č. 8 94 241 98 06 pre spoločnosť AKZENT MEDIA s.r.o. – reklamný panel.
Podľa LV č. 2689 časti C: ŤARCHY, viaznu na pozemkoch v k. ú. Devín, ktoré sú vo vlastníctve
spoločnosti Kráľova hora, nasledujúce ťarchy:
Záložné právo v prospech J & T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky v SR Bratislava,
IČO 35964693 na pozemky parc. č. 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2402, 2403, 2446, 2447, podľa
V-15784/09 zo dňa 30.7.2009.
Záložné právo v prospech Poštová banka, a.s. (IČO: 31 340 890) na pozemok parc. č. 2388,
podľa V-10538/09 zo dňa 08.06.2009, dohoda záložných veriteľov o zmene poradia záložných
práv rozhodujúcich na ich uspokojenie, podľa V- 4373/10 zo dňa 09.03.2010.
Záložné právo v prospech J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky (IČO 35964693) na
pozemky registra C KN parc. č. 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2402, 2403, 2446, 2447, podľa V5168/12 zo dňa 23.3.2012.
Spoločnosť Kráľova hora, s.r.o., doručila hlavnému mestu písomné vyhlásenie, v ktorom
sa zaväzuje, že ak mestské zastupiteľstvo schváli zámenu nehnuteľností medzi spoločnosťou
Kráľova hora, s.r.o. a mestom Bratislava, vykoná všetky právne úkony potrebné k zániku
záložných práv zaťažujúcich nehnuteľnosti – pozemky, ktoré sa nachádzajú vo vlastníctve
spoločnosti Kráľova hora, s.r.o., a sú zapísané na LV č. 2689.
V návrhu uznesenia sa navrhuje podmienka, podľa ktorej spoločnosť Kráľova hora, s.r.o.,
so sídlom v Bratislave, predloží hlavnému mestu SR Bratislave LV č. 2689, na ktorom sú zapísané
pozemky, ktoré sú predmetom nájmu, bez akýchkoľvek tiarch najneskôr ku dňu podpísania
zmluvy spoločnosťou Kráľova hora, s.r.o., so sídlom v Bratislave, inak toto uznesenie stratí
platnosť.
Hlavné mesto SR Bratislava v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnilo zámer prenajať nehnuteľnosti v k.ú.
Petržalka a v k.ú. Trnávka ako prípad hodný osobitného zreteľa na úradnej tabuli Magistrátu
hlavného mesta SR Bratislavy a na internetovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy
www.bratislava.sk dňa 11.4.2012.
O kúpu pozemkov, resp. ich častí, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré sú
predmetom nájmu podľa tohto materiálu, požiadali v minulosti nasledovní žiadatelia:
- kúpu pozemku parc. č. 5206/16 v k. ú. Petržalka požiadali: Maroš Čambal, spoločnosti ATT
Slovakia, s.r.o., J&B TRADE s.r.o., SK-ING, a.s., CW Autowaschcenter, Vista Residence s.r.o.,
Apoštolská cirkev na Slovensku Bratislava, GATLIM SPORT s.r.o.
- o kúpu pozemku parc. č. 5208/4 v k. ú. Petržalka požiadali spoločnosti Apoštolská cirkev na
Slovensku Bratislava, Vista Residence s.r.o., GATLIM SPORT s.r.o.
- o kúpu pozemku parc. č. 5209/5 v k. ú. Petržalka požiadali spoločnosti J&B TRADE s.r.o., Vista
Residence s.r.o., GATLIM SPORT s.r.o.
- o kúpu pozemku parc. č. 5210/4 v k. ú. Petržalka požiadali spoločnosti J&B TRADE s.r.o., Vista
Residence s.r.o., GATLIM SPORT s.r.o.
V roku 2004 vyjadril starosta MČ Bratislava – Petržalka nesúhlas k predaju uvedených pozemkov.
V roku 2007 starosta MČ Bratislava – Petržalka vo svojom liste uviedol, že sa vyjadrí k predaju až
po predložení projektovej dokumentácie. V minulosti boli evidované negatívne stanoviská
odborných útvarov Magistrátu k predaju uvedených pozemkov. Materiál s návrhom na predaj
predmetných pozemkov nebol v minulosti predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy.
- o kúpu pozemku parc. č. 3264/24 v k. ú. Petržalka požiadali spoločnosti SYSTEM SERVICES
s.r.o., BAJOPROJEKT spol. s r.o., EXPANU s.r.o., Visional s.r.o.

Materiál s návrhom na predaj časti pozemku parc. č. 3264/24 (po odčlenení 3m pásu pozdĺž
komunikácie) na rokovaní Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 25.5.2006
nezískal uznesenie, z rokovania MsZ dňa 6.7.2006 bol stiahnutý. Na rokovanie Mestského
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy bol predložený materiál s návrhom na zámenu
predmetného pozemku so spoločnosťou STRABAG - ZIPP (park Belopotockého). K uvedenému
evidujeme aj nesúhlas starostu MČ Bratislava – Petržalka (r.2008).
- o kúpu pozemku parc. č. 15850/5 v k. ú. Trnávka požiadali spoločnosti KAPCOM, s.r.o.,
ROXY Invest, s.r.o., AUDIT-CONSULT GmbH, GT Invest s.r.o., SEKYRA GROUP SK, a.s.,
HAPASK s.r.o., DOKTrans s.r.o.
Materiál s návrhom na predaj časti uvedeného pozemku bol z rokovania Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 20.11.2008 stiahnutý (v MsR nezískal uznesenie).
Materiál s návrhom na predaj časti uvedeného pozemku obchodnou verejnou súťažou bol
schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy uznesením
č. 925/2010 v znení uznesenia č. 998/2010, avšak žiaden záujemca nepodal súťažný návrh.
Listom zo dňa 11.5.2011 vyjadril starosta MČ Bratislava – Ružinov nesúhlas k predaju časti
predmetného pozemku.
- o kúpu pozemku parc. č. 1067/2 v k.ú. Petržalka požiadali spoločnosti VÁŠ SPRÁVCA spol.
s r.o. a PETRŽALKA CITY a.s.
Materiál s návrhom na predaj pozemku parc. č. 1067/2 nebol v minulosti predkladaný na
rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. V r. 2008 evidujeme nesúhlas
starostu MČ Bratislava – Petržalka a negatívne stanoviská oddelenia dopravného plánovania
a oddelenia cestného hospodárstva.
- o kúpu pozemku parc. č. 1067/8 v k.ú. Petržalka požiadala spoločnosť PETRŽALKA CITY a.s.
Materiál s návrhom na predaj pozemku parc. č. 1067/8 nebol v minulosti predkladaný na
rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.

Stanoviská odborných útvarov Magistrátu
Oddelenie územného rozvoja mesta:
Pozemky parc. č. 5206/16, 5209/5, 5210/4, 5208/4, k.ú. Petržalka: funkčné využitie územia: kód S
– rozvojová a stabilizovaná plocha je na území, pre ktoré je schválená územnoplánovacia
dokumentácia podrobnejšieho stupňa. Pre územie bol schválený Územný plán zóny celomestské
centrum – časť Petržalka, územie medzi Starým mostom a Prístavným mostom, v znení zmien
a doplnkov. Predmetné pozemky sú súčasťou regulačných listov pozemkov: X1, X2, X3, so
stanovenou reparceláciou územia.
parc. č. 3264/24, k.ú. Petržalka: zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti. Územia
slúžiace predovšetkým pre umiestnenie polyfunkčných objektov bývania a občianskej vybavenosti
v zónach celomestského a nadmestského významu a na rozvojových osiach, s dôrazom na
vytváranie merstského prostredia a zariadenia občianskej vybavenosti zabezpečujúce vysokú
komplexitu prostredia centier a mestských tried.
Novovytvorený pozemok parc. č. 5359/9: funkčné využitie územia: kód S – rozvojová
a stabilizovaná plocha je na území, pre ktoré je schválená územnoplánovacia dokumentácia
podrobnejšieho stupňa. Pre územie bol schválený Územný plán zóny celomestské centrum – časť
Petržalka, územie medzi Starým mostom a Prístavným mostom, v znení zmien a doplnkov.
Predmetný pozemok je súčasťou regulačného listu - pozemku N6.
Novovytvorený pozemok parc. č. 535937: funkčné využitie územia: kód S – rozvojová
a stabilizovaná plocha je na území, pre ktoré je schválená územnoplánovacia dokumentácia
podrobnejšieho stupňa. Pre územie bol schválený Územný plán zóny celomestské centrum – časť
Petržalka, územie medzi Starým mostom a Prístavným mostom, v znení zmien a doplnkov.
Predmetný pozemok je súčasťou regulačného listu - pozemku N7.
Novovytvorený pozemok parc. č. 5359/52: funkčné využitie územia: kód S – rozvojová
a stabilizovaná plocha je na území, pre ktoré je schválená územnoplánovacia dokumentácia
podrobnejšieho stupňa. Pre územie bol schválený Územný plán zóny celomestské centrum – časť
Petržalka, územie medzi Starým mostom a Prístavným mostom, v znení zmien a doplnkov.
Predmetný pozemok je súčasťou regulačného listu - pozemku N1, severný okraj M2.

Novovytvorený pozemok parc. č. 5359/54: funkčné využitie územia: kód S – rozvojová
a stabilizovaná plocha je na území, pre ktoré je schválená územnoplánovacia dokumentácia
podrobnejšieho stupňa. Pre územie bol schválený Územný plán zóny celomestské centrum – časť
Petržalka, územie medzi Starým mostom a Prístavným mostom, v znení zmien a doplnkov.
Predmetný pozemok je súčasťou regulačného listu - pozemku O1
Novovytvorené pozemky parc. č. 1067/2 a 1067/8 k. ú. Petržalka: upozorňujú, že predmetná
lokalita môže byť dotknutá dopravnými výhľadovými zámermi hl. mesta podľa Územného plánu
hl. mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení zmien a doplnkov: výstavba nosného koľajového
systému MHD a komunikácie funkčnej triedy B2 ( Jantárova cesta ), nadväzujúca prestavba
miestanej komunikácie Nám. hraničiarov, ktorá je určená na rozšírenie a sčasti aj na zmenu (
odklon ) jej súčasnej trasy, pozdĺž komunikácie Nám. hraničiarov je potrebné rezervovať koridor
na výstavbu cyklistickej trasy. Na základe uvedeného v súčasnosti neodporúčajú
majetkovoprávne konať vo vzťahu k predmetným pozemkom.
novovytvorený pozemok parc. č. 15850/268, k.ú. Trnávka: funkčné využitie územia: občianska
vybavenosť celomestského a nadmestského významu, číslo funkcie 201, kód H. Investičná
činnosť v predmetnom území musí byť navrhovaná v súlade s ochrannými pásmami Letiska M.R.
Štefánika. Parcela je súčasťou územia, ktoré je definované ako rozvojové územie.
Oddelenie územného plánovania, referát generelov TI:
Pozemky v k.ú. Petržalka, Černyševského - Bosákova ul., a to novovytvorené pozemky parc. č.
5206/16, 5209/5, 5210/4 a pozemok parc. č. 5208/4: bez pripomienok.
Pozemok v k.ú. Petržalka, Jiráskova - Markova ul., parc. č. 3264/24: pozemkom prechádza
verejný vodovod DN 400 mm, verejná kanalizácia DN 1600 a 400 mm a STL plynovod DN 300
mm. Pozemkom prechádza miestny telekomunikačný kábel.
Novovytvorené pozemky v k.ú. Petržalka, Pri Seči - Kočánkova ul., parc. č. 5359/9, parc. č.
5359/37, parc. č. 5359/52 a parc. č. 5359/54: zásobovanie vodou – bez pripomienok. Pre toto
územie bol spracovaný ÚPN-Z Petržalka-centrum, vrátane návrhu TI. Zásobovanie elektrickou
energiou – 1x22 kV kábel.
Novovytvorený pozemok v k. ú. Trnávka, parc. č. 15850/268: bez pripomienok.
Pozemky v k.ú. Devín: 2x110 kV jestvujúce nadzemné vedenie.
Trasy 22 kV káblových vedení treba preveriť u prevádzkovateľa siete. Jestv. 2x110 kV vedenie
vrátane ochranného pásma treba rešpektovať ako limitujúci prvok v území, čo pre vlastníka
pozemku predstavuje vecné bremeno.
Novovytvorené pozemky v k.ú. Petržalka, Nám. Hraničiarov, parc. č. 1067/2,8: Pozemkom parc.
č. 1067/8 prechádzajú potrubia verejného vodovodu DN 600 a 150 mm. Pozemkom prechádza
trasa miestnej telefónnej siete a trasa optickej siete UPC.
Oddelenie dopravného plánovania:
Pozemky parc. č. 5206/16, 5209/5, 5210/4, 5208/4 (Bosáková – Černyševského): v zmysle
Územného plánu hl. m. SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov sú záujmové pozemky
súčasťou územia, ktoré môže byť dotknuté dopravným výhľadovým zámerom – trasou nosného
systému MHD. V súčasnosti však nie je určený definitívny záber plôch na jeho výstavbu; stupňom
PD, ktorý spodrobňuje riešenie NS MHD – prevádzkového úseku Bosákova – Janíkov Dvor
a väzby na priľahlé územie bude až dokumentácia pre územné rozhodnutie.
Pozemok v k. ú. Petržalka, parc. č. 3264/24 (Jiráskova – Markova): v zmysle Územného plánu hl.
m. SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov záujmové pozemky nie sú dotknuté
žiadnym výhľadovým dopravným zámerom. Na pozemku sa nachádza parkovisko pre min. 35 OA
pre priľahlú bytovú zástavbu. Nakoľko účel predaja nie je známy, je potrebné záujemcov
informovať, že pri spracovaní dokumentácie prípadného investičného zámeru bude z hľadiska
dopravného plánovania nevyhnutné: dopravný prístup na pozemok riešiť v zmysle platných STN,
zabezpečiť nároky statickej dopravy v plnom rozsahu na vlastnom pozemku na základe
korektného výpočtu vykonaného v súlade s STN 73 6110/Z1; prípadné zabraté jestvujúce
parkovacie miesta nahradiť v plnom rozsahu; riešiť prístup pre peších s väzbou na jestvujúce
chodníky a zástavky MHD; vyhodnotiť vplyv zvýšeného nárastu dopravného zaťaženia na
priľahlej komunikačnej sieti a navrhnúť z toho vyplývajúce opatrenia ako súčasť stavby. Iné
pripomienky nemajú.

Pozemky v k. ú. Petržalka, parc. č. 5359/9,37,52,54 (Pri Seči – Kočánkova): podľa platného
územného plánu zóny „Celomestské centrum – časť Petržalka, územie medzi Starým mostom
a Prístavným mostom“ sú predmetné pozemky určené na výstavbu bytových a nebytových domov,
pre obslužné komunikácie, parkoviská a chodníky.
Novovytvorené pozemky v k.ú. Petržalka, parc. č. 1067/2 a parc. č.1067/8 (Nám. hraničiarov):
predmetné pozemky môžu byť v značnej miere dotknuté dopravnými výhľadovými zámermi hl.
mesta podľa Územného plánu hl. m. SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov, a to
konkrétne: výstavbou nosného koľajového systému MHD (NS MHD) a v jeho súbežnej línii aj
komunikáciou funkčnej triedy B2 (Jantárova cesta), ďalej nadväzujúcou prestavbou miestnej
komunikácie Nám. hraničiarov, ktorá je určená na rozšírenie a v úseku cca od križovatky
s miestnou komunikáciou Lachovou ul. v smere k Chorvátskemu ramenu aj na zmenu (odklon) jej
súčasnej trasy, a ďalej súčasne je potrebné pozdĺž komunikácie Nám. hraničiarov rezervovať
koridor na výstavbu hlavnej cyklistickej trasy. V súčasnosti ešte nie je určený definitívny záber
plôch na uvedenú výstavbu; stupňom PD, ktorý spodrobňuje riešenie NS MHD – prevádzkového
úseku Bosákova – Janíkov Dvor a väzby na priľahlé územie bude až dokumentácia pre územné
rozhodnutie, ktorá sa aktuálne v spolupráci s METRO Bratislava a.s. pripravuje.
Pozemok parc. č. 15850/268, k.ú. Trnávka: V zmysle riešenia dopravy v Územnom pláne hl. m.
SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov nie je predmetný pozemok dotknutý žiadnym
výhľadovým zámerom Na základe uvedeného k jeho predaju nemajú námietky. V prípade využitia
predmetného pozemku na investičnú výstavbu je nevyhnutné: V riešení jeho dopravného
napojenia rešpektovať sieť obslužných komunikácií riešených v ÚPN /spodrobnené v UŠ Ivanská
cesta – Diaľnica D1, 2004) ako aj v PD stavby „Dopravné napojenie Airport hotela Bratislava
a polyfunkčného objektu F&P (investor F&P a.s.). Zabezpečiť nároky statickej dopravy pre
budúcu stavbu v súlade s STN 736110 – zmena 1 v plnom rozsahu na pozemku investora.
Vyhodnotiť vplyvy zvýšeného nárastu dopravného zaťaženia na priľahlej komunikačnej sieti (v
zmysle Metodiky dopravno – kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných zámerov
na cestnú infraštruktúru, sprac. Magistrát hl. mesta SR Bratislavy) a navrhnúť z toho vyplývajúce
opatrenia ako súčasť stavby.
Pozemky v k. ú. Devín, parc. č. 2388, 2392, 2402, 2403, 2443, 2447 v lokalite Kráľova hora:
v zmysle Územného plánu hl. m. SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov záujmové
pozemky nie sú dotknuté žiadnym výhľadovým dopravným zámerom.
Oddelenie prevádzky dopravy:
Pozemky v k.ú. Petržalka, parc. č. 5206/16, 5209/5, 5210/4, 5208/4 (Bosáková – Černyševského),
parc. č. 3264/24 (Jiráskova – Markova), parc. č. 5359/9,37,52,54 (Pri Seči – Kočánkova), parc. č.
15850/268, k.ú. Trnávka: Predaj sa netýka pozemkov pod miestnymi komunikáciami I. a II.
triedy. Nakoľko účel predaja pozemkov nie je známy, nevedia posúdiť ako sa dotkne priľahlých
miestnych komunikácií, preto sa nevedia vyjadriť.
Novovytvorené pozemky parc. č. 1067/2 a parc. č. 1067/8: Stotožňujú sa s vyjadrením oddelenia
dopravného plánovania a riadenia dopravy.
Pozemky v k. ú. Devín, parc. č. 2388, 2392, 2402, 2403, 2443, 2447 v lokalite Kráľova hora:
Z hľadiska prevádzky dopravy sa nevyjadrujú nakoľko kúpa sa netýka miestnych komunikácií I.
a II. triedy.
Oddelenie cestného hospodárstva:
Pozemok parc. č. 3264/24 v k.ú. Petržalka je pozemok, ktorý sa nachádza na hranici komunikácie
– Jiráskova ul. v správe OCH. Z hľadiska záujmov OCH ako správcu komunikácie žiadajú pri
hranici pozemku parc. č. 3264/24 v k.ú. Petržalka zachovať chodník zo strany Jiráskovej ul.
v pôvodnom šírkovom usporiadaní. Z hľadiska záujmov správcu verejného osvetlenia upozorňujú,
že na pozemkoch parc. č. 5206/16, 5209/5, 5210/4, 5208/4, 3264/24 v k.ú. Petržalka resp. v ich
blízkosti sa nachádzajú podzemné káblové vedenie a zariadenie VO. Pred predajom žiadajú siete
VO vytýčiť odbornou firmou a v prípade, že sa na pozemkoch nachádzajú siete a zariadenia VO
v správe OCH žiadame preložiť zariadenia VO na pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR
Bratislava resp. keď nebude možné zriadiť vecné bremeno v prospech VO.
Novovytvorené pozemky parc. č. 1067/2 a parc. č. 1067/8: Z hľadiska záujmov OCH ako správcu
komunikácií – priľahlého pozemku a správcu verejného osvetlenia nesúhlasia s predajom
predmetných pozemkov z dôvodu, že v súčasnosti ešte nie je určený definitívny záber plôch na

plánovanú výstavbu podľa Územného plánu hl. m. SR Bratislavy – NS MHD – prevádzkového
úseku Bosákova – Janíkov Dvor a jej väzby na priľahlé územie, ktoré budú zrejmé v PD
predmetnej stavby pre územné rozhodnutie (t.č. v štádiu spracovania).
Oddelenie mestskej zelene:
Predaj pozemkov v k. ú. Petržalka a v k. ú. Trnávka nie je v rozpore so záujmami ochrany
mestskej zelene, územnou ani druhovou ochranou prírody a krajiny.
Nemajú námietky voči kúpe pozemkov v k .ú. Devín.
Finančné oddelenie:
Neevidujú žiadne pohľadávky voči žiadateľovi.
Oddelenie miestnych daní a poplatkov:
Neevidujú žiadne pohľadávky voči žiadateľovi.

Stanovisko starostu MČ Bratislava – Petržalka k odňatiu pozemkov
nesúhlasné.

je

Starosta MČ Bratislava – Ružinov udelil predchádzajúci súhlas k prevodu vlastníckeho práva
nehnuteľností z hľadiska územného princípu v k.ú. Trnávka, novovytvoreného pozemku parc. č.
15850/268.
O stanovisko starostu MČ Bratislava - Petržalka k nájmu pozemkov v k.ú. Petržalka bolo
požiadané.
O stanovisko starostu MČ Bratislava – Ružinov k nájmu pozemku v k.ú. Trnávka bolo požiadané.

Návrh na odňatie správy pozemkov v k. ú. Petržalka, návrh na schválenie prípadu
hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú.
Petržalka a k. ú. Trnávka, spoločnosti Kráľova hora, s.r.o., so sídlom v Bratislave,
a návrh na schválenie nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, od spoločnosti Kráľova
hora, s.r.o., so sídlom v Bratislave
Kód uzn.: 5.3
5.3.1

Uznesenie č. 481/2012
zo dňa 12. 04. 2012
Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy
prerokovať materiál na Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy dňa
26. 04. 2012.

ZMLUVA O VZÁJOMNOM NÁJME POZEMKOV
č. 08 83 xxxx 12 00
Zmluvné strany :

1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Zastupuje:
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. - primátor hlavného mesta SR
Bratislavy
Peňažný ústav: VÚB, a. s., Bratislava - mesto
Číslo účtu:
1368287251/0200
IČO:
00603481
DIČ:
2020372596
(ďalej len „prenajímateľ č. 1 alebo nájomca č. 1“ )
a
2.

Kráľova hora, s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 26708/B
IČO:
35 837 853
IČ DPH:
SK2020226076
štatutárny orgán:
Ing. Monika Kotorová, konateľka
Bankové spojenie: J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu:
1200005679/8320
(ďalej len „prenajímateľ č. 2 alebo nájomca č. 2“ )

uzatvárajú podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov túto zmluvu o vzájomnom nájme pozemkov :

Preambula
Spoločnosť Kráľova hora, s.r.o. vlastní pozemky v k. ú. Devín v lokalite Kráľova hora.
Dňa 23.11.2011 sa uskutočnilo rokovanie pracovnej skupiny MR ohľadne petície proti
výstavbe na Kráľovej hore, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia hlavného mesta SR Bratislavy,
mestských častí Devín, Karlova Ves, Petržalka a spoločnosti J&T. Výsledkom rokovania bola
zhoda všetkých zúčastnených, že existujúcu situáciu, ktorá vznikla v oblasti Kráľova hora
a ktorá nepriaznivým spôsobom ovplyvňuje životné podmienky nielen obyvateľov Karlovej
Vsi a priľahlých oblastí, ale aj celej Bratislavy, je potrebné vyriešiť. Prítomní sa zhodli v tom,
že optimálnym riešením by bolo, ak by hlavné mesto SR Bratislava našlo vo svojom majetku
iné pozemky, v rovnakej hodnote a s rovnakou bonitou, ktoré by poskytlo výmenou za
pozemky v lokalite Kráľova hora, čím by sa stalo ich výlučným vlastníkom.

V nadväznosti na rokovanie pracovnej skupiny Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta
SR Bratislavy prijalo na svojom zasadnutí dňa 24.11.2011 uznesenie č. 367/2011. Podľa
písmena B. bod 1. uvedeného uznesenia bol schválený postup pri riešení situácie v lokalite
Kráľovej hory, ktorý spočíva v predložení návrhu na zámenu pozemkov s rovnakou bonitou,
resp. všeobecnou hodnotou majetku na základe nezávislých znaleckých posudkov tak, aby
pozemky v lokalite Kráľova hora boli vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a mohli
slúžiť obyvateľom mestskej časti Bratislava – Karlova Ves a celej Bratislavy. Spoločnosť
Kráľova hora, s.r.o. s ponukou hlavného mesta súhlasila. Z dôvodu finančného zaťaženia,
ktoré by hlavné mesto muselo znášať uzatvorením zámennej zmluvy, pristúpili zmluvné
strany po vzájomnej dohode k uzatvoreniu zmluvy o vzájomnom nájme pozemkov, za účelom
aby každá zo zmluvných strán mohla dlhodobo a plnohodnotne užívať pozemky druhej
zmluvnej strany, uskutočňovať na týchto pozemkoch svoje zámery, aj umiestňovaním stavieb
na predmete nájmu.

Článok I
Úvodné ustanovenia
1. Hlavné mesto SR Bratislava (ďalej len „prenajímateľ č. 1 alebo nájomca č. 1“) je
vlastníkom pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Petržalka
a v katastrálnom území Trnávka, ktoré sú popísané v článku II tejto Zmluvy.
2. Spoločnosť Kráľova hora, s.r.o. (ďalej len „prenajímateľ č. 2 alebo nájomca č. 2“) je
vlastníkom pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Devín, ktoré sú
popísané v článku III tejto Zmluvy.
3. Zmluvné strany potvrdzujú vzájomnú vôľu, aby:
a. Prenajímateľ č. 1 za podmienok dojednaných v tejto Zmluve prenechal
pozemky, špecifikované v článku II, bod 6. tejto Zmluvy do nájmu Nájomcovi
č. 2,
b. Prenajímateľ č. 2 za podmienok dojednaných v tejto Zmluve prenechal
pozemky, špecifikované v článku III tejto Zmluvy, do nájmu Nájomcovi č. 1.

Článok II
Predmet nájmu vo vlastníctve prenajímateľa č. 1
1. Prenajímateľ č. 1 je vlastníkom nehnuteľností – pozemkov v Bratislave, katastrálne
územie – Petržalka a k. ú. Trnávka, konkrétne zapísaných v údajoch správy katastra
pre hlavné mesto SR Bratislavu,
a. pozemkov v katastrálnom území Petržalka, a to:
i. parc. č. 5206/16 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 15.824 m2,
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parc. č. 5209/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2.858 m2,
parc. č. 5210/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4.284 m2,
parc. č. 5208/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4.294 m2,
parc. č. 5359/3 – záhrady vo výmere 426 m2,
parc. č. 5359/4 – záhrady vo výmere 422 m2,
parc. č. 5359/5 – záhrady vo výmere 364 m2,
parc. č. 5359/6 – záhrady vo výmere 372 m2,
parc. č. 5359/7 – záhrady vo výmere 375 m2,
parc. č. 5359/8 – záhrady vo výmere 434 m2,
parc. č. 5359/9 – záhrady vo výmere 346 m2,
parc. č. 5359/10 – záhrady vo výmere 374 m2,
parc. č. 5359/37 – záhrady vo výmere 357 m2,
parc. č. 5359/38 – záhrady vo výmere 366 m2,
parc. č. 5359/39 – záhrady vo výmere 377 m2,
parc. č. 5359/40 – záhrady vo výmere 376 m2,
parc. č. 5359/41 – záhrady vo výmere 366 m2,
parc. č. 5359/42 – záhrady vo výmere 397 m2,
parc. č. 5359/43 – záhrady vo výmere 384 m2,
parc. č. 5359/44 – záhrady vo výmere 393 m2,
parc. č. 5359/45 – záhrady vo výmere 402 m2,
parc. č. 5359/46 – záhrady vo výmere 397 m2,
parc. č. 5359/48 – záhrady vo výmere 415 m2,
parc. č. 5359/50 – záhrady vo výmere 366 m2,
parc. č. 5359/52 – záhrady vo výmere 389 m2,
parc. č. 5359/53 – záhrady vo výmere 387 m2,
parc. č. 5359/54 – záhrady vo výmere 385 m2,
parc. č. 5359/56 – záhrady vo výmere 361 m2,
parc. č. 5359/57 – záhrady vo výmere 410 m2,
parc. č. 5359/58 – záhrady vo výmere 382 m2,
parc. č. 5359/60 – záhrady vo výmere 405 m2,
parc. č. 5359/61 – záhrady vo výmere 423 m2,
parc. č. 5359/62 – záhrady vo výmere 364 m2,
parc. č. 5359/64 – záhrady vo výmere 388 m2,
parc. č. 5359/65 – záhrady vo výmere 425 m2,
parc. č. 5359/66 – záhrady vo výmere 401 m2,
parc. č. 5359/68 – záhrady vo výmere 236 m2,
parc. č. 5359/69 – záhrady vo výmere 221 m2,
parc. č. 5359/70 – záhrady vo výmere 302 m2,
parc. č. 5359/71 – záhrady vo výmere 374 m2,
parc. č. 5359/72 – záhrady vo výmere 556 m2,

evidovaných ako parcely registra „C“ na LV č. 2644,
b. pozemkov v katastrálnom území Petržalka, a to:
i. parc. č. 3264/24 – ostatné plochy vo výmere 5.264 m2,
ii. parc. č. 1067/2 – ostatné plochy vo výmere 8.071 m2,
evidované ako parcely registra „C“ na LV č. 1748,
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c. pozemku v katastrálnom území Petržalka parc. č. 1067/8 – ostatné plochy vo
výmere 1.500 m2 evidovaného ako parcela registra „C“ na LV č. 2021,
d. pozemku v katastrálnom území Trnávka, parc. č. 15850/5 – záhrady vo výmere
83.729 m2, evidovaného ako parcela registra „C“ na LV č. 196.
2. Geometrickým plánom č. 82/2011 vyhotoveným dňa 15.12.2011 vyhotoviteľom
VILLA s. r.o., so sídlom Sabinovská 14 v Bratislave, IČO: 35844221, vznikli
v katastrálnom území Petržalka nasledujúce pozemky:
a. novovytvorený pozemok parc. č. 5359/9 – záhrady vo výmere 1.107 m2
vzniknutý zlúčením častí pozemkov parc. č. 5359/3, parc. č. 5359/4, parc. č.
5359/5, parc. č. 5359/6, parc. č. 5359/7, parc. č. 5359/9 a parc. č. 5359/10,
evidovaných ako parcely registra „C“ na LV č. 2644,
b. novovytvorený pozemok parc. č. 5359/37 – záhrady vo výmere 1.953 m2
vzniknutý zlúčením pozemkov parc. č. 5359/37, parc. č. 5359/38, parc. č.
5359/41, parc. č. 5359/42 a častí pozemkov parc. č. 5359/45, parc. č. 5359/46,
parc. č. 5359/39 a parc. č. 5359/43, evidovaných ako parcely registra „C“ na
LV č. 2644,
c. novovytvorený pozemok parc. č. 5359/52 – záhrady vo výmere 2.505 m2
vzniknutý zlúčením pozemkov parc. č. 5359/52, parc. č. 5359/56, parc. č.
5359/60, parc. č. 5359/64, parc. č. 5359/68 a častí pozemkov parc. č. 5359/36,
parc. č. 5359/40, parc. č. 5359/44, parc. č. 5359/48, parc. č. 5359/69,
d. novovytvorený pozemok parc. č. 5359/54 – záhrady vo výmere 4.297 m2
vzniknutý zlúčením pozemkov parc. č. 5359/54, parc. č. 5359/57, parc.
č. 5359/58, parc. č. 5359/62, parc. č. 5359/66, parc. č. 5359/71, parc. č.
5359/72 a častí pozemkov parc. č. 5359/10 parc. č. 5359/8, parc. č. 5359/50,
parc. č. 5359/53, parc. č. 5359/61, parc. č. 5359/65 a parc. č. 5359/70.
3. Geometrickým plánom č. 84/2011 vyhotoveným dňa 15.12.2011 vyhotoviteľom
VILLA s. r.o., so sídlom Sabinovská 14 v Bratislave, IČO: 35844221, vznikli
v katastrálnom území Petržalka nasledujúce pozemky:
a. novovytvorený pozemok parc. č. 5206/16 – zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 13.844 m2 vzniknutý oddelením od pozemku parc. č. 5206/16
evidovaného ako parcela registra „C“ na LV č. 2644,
b. novovytvorený pozemok parc. č. 5209/5 – zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 1.689 m2 vzniknutý oddelením od pozemku parc. č. 5209/5
evidovaného ako parcela registra „C“ na LV č. 2644,
c. novovytvorený pozemok parc. č. 5210/4 – zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 2.193 m2 vzniknutý oddelením od pozemku parc. č. 5210/4
evidovaného ako parcela registra „C“ na LV č. 2644.

-4-

4. Geometrickým plánom č. 12/2012 vyhotoveným dňa 29.02.2012 vyhotoviteľom
VILLA s. r.o., so sídlom Sabinovská 14 v Bratislave, IČO: 35844221, vznikli
v katastrálnom území Petržalka nasledujúce pozemky:
a. novovytvorený pozemok parc. č. 1067/2 – ostatné plochy vo výmere 5.121 m2
vzniknutý oddelením od pozemku parc. č. 1067/2 evidovaného ako parcela
registra „C“ na LV č. 1748,
b. novovytvorený pozemok parc. č. 1067/8 – ostatné plochy vo výmere 1.347 m2
vzniknutý oddelením od pozemku parc. č. 1067/8 evidovaného ako parcela
registra „C“ na LV č. 2021.
5. Geometrickým plánom č. 6/2012 vyhotoveným dňa 08.02.2012 vyhotoviteľom VILLA
s. r.o., so sídlom Sabinovská 14 v Bratislave, IČO: 35844221, vznikol v katastrálnom
území Trnávka nasledovný pozemok:
a. novovytvorený pozemok parc. č. 15850/268 – záhrady o výmere 45.188 m2
oddelením od pozemku parc. č. 15850/5 evidovaného ako parcela registra „C“
na LV č. 196.
6. Prenajímateľ č. 1 prenecháva a nájomca č. 2 prijíma do nájmu za podmienok
uvedených v tejto zmluve pozemky špecifikované v tomto odseku, tak ako je to
zakreslené v kópii z geometrických plánov. Kópie z geometrických plánov tvoria
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č.1, a to :
a. v katastrálnom území Petržalka:
i. novovytvorený pozemok parc. č. 5206/16 – zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 13.844 m2 vzniknutého geometrickým plánom č. 84/2011
oddelením od pozemku parc. č. 5206/16 evidovaného ako parcela
registra „C“ na LV č. 2644,
ii. novovytvorený pozemok parc. č. 5209/5 – zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 1.689 m2 vzniknutého geometrickým plánom č. 84/2011
oddelením od pozemku parc. č. 5209/5 evidovaného ako parcela
registra „C“ na LV č. 2644,
iii. novovytvorený pozemok parc. č. 5210/4 – zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 2.193 m2 vzniknutý geometrickým plánom č. 84/2011
oddelením od pozemku parc. č. 5210/4 evidovaného ako parcela
registra „C“ na LV č. 2644,
iv. pozemok parc. č. 5208/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere
4.294 m2, evidovaný ako parcela registra „C“ na LV č. 2644,
v. pozemok parc. č. 3264/24 – ostatné plochy vo výmere 5.264 m2,
evidovaný ako parcela registra „C“ na LV č. 1748,
vi. novovytvorený pozemok parc. č. 5359/9 – záhrady vo výmere 1.107 m2
vzniknutého geometrickým plánom č. 82/2011 zlúčením častí
pozemkov parc. č. 5359/3, parc. č. 5359/4, parc. č. 5359/5, parc. č.
5359/6, parc. č. 5359/7, parc. č. 5359/9 a parc. č. 5359/10, evidovaných
ako parcely registra „C“ na LV č. 2644,
vii. novovytvorený pozemok parc. č. 5359/37 – záhrady vo výmere 1.953
m2 vzniknutého geometrickým plánom č. 82/2011 zlúčením pozemkov
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viii.

ix.

x.

xi.

parc. č. 5359/37, parc. č. 5359/38, parc. č. 5359/41, parc. č. 5359/42 a
častí pozemkov parc. č. 5359/45, parc. č. 5359/46, parc. č. 5359/39 a
parc. č. 5359/43, evidovaných ako parcely registra „C“ na LV č. 2644,
novovytvorený pozemok parc. č. 5359/52 – záhrady vo výmere 2.505
m2 vzniknutého geometrickým plánom č. 82/2011 zlúčením pozemkov
parc. č. 5359/52, parc. č. 5359/56, parc. č. 5359/60, parc. č. 5359/64,
parc. č. 5359/68 a častí pozemkov parc. č. 5359/36, parc. č. 5359/40,
parc. č. 5359/44, parc. č. 5359/48, parc. č. 5359/69, evidovaných ako
parcely registra „C“ na LV č. 2644,
novovytvorený pozemok parc. č. 5359/54 – záhrady vo výmere 4.297
m2 vzniknutého geometrickým plánom č. 82/2011 zlúčením pozemkov
parc. č. 5359/54, parc. č. 5359/57, parc. č. 5359/58, parc. č. 5359/62,
parc. č. 5359/66, parc. č. 5359/71, parc. č. 5359/72 a častí pozemkov
parc. č. 5359/10, parc. č. 5359/8, parc. č. 5359/50, parc. č. 5359/53,
parc. č. 5359/61, parc. č. 5359/65 a parc. č. 5359/70, evidovaných ako
parcely registra „C“ na LV č. 2644,
novovytvorený pozemok parc. č. 1067/2 – ostatné plochy vo výmere
5.121 m2 vzniknutého geometrickým plánom č. 12/2012 oddelením od
pozemku parc. č. 1067/2 evidovaného ako parcela registra „C“ na LV
č. 1748,
novovytvorený pozemok parc. č. 1067/8 – ostatné plochy vo výmere
1.347 m2 vzniknutého geometrickým plánom č. 12/2012 oddelením od
pozemku parc. č. 1067/8 evidovaného ako parcela registra „C“ na LV
č. 2021,

b. v katastrálnom území Trnávka:
i. novovytvorený pozemok parc. č. 15850/268 – záhrady vo výmere
45.188 m2, vzniknutý geometrickým plánom č. 6/2012 oddelením od
pozemku parc. č. 15850/5 evidovaného ako parcela registra „C“ na LV
č. 196,
v celkovej výmere 88.802 m2 (spoločne ďalej len „pozemky vo vlastníctve Hl. mesta
SR Bratislavy alebo predmet nájmu č. 1“).

Článok III
Predmet nájmu vo vlastníctve prenajímateľa č. 2
1. Prenajímateľ č. 2 prenecháva a nájomca č. 1 prijíma do nájmu za podmienok
uvedených v tejto zmluve pozemky špecifikované v tomto odseku ako je to zakreslené
v kópii z katastrálnej mapy. Kópie z katastrálnych máp tvoria neoddeliteľnú súčasť
tejto zmluvy ako príloha č. 2, a to :
a. v katastrálnom území Devín, a to:
i. parc. č. 2388 – orná pôda vo výmere 41.052 m2,
ii. parc. č. 2389 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2.379 m2,
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iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

parc. č. 2390 – ostatné plochy vo výmere 4.807 m2,
parc. č. 2391 – orná pôda vo výmere 79.660 m2,
parc. č. 2392 – trvalé trávne porasty vo výmere 39.901 m2,
parc. č. 2402 – ostatné plochy vo výmere 584 m2,
parc. č. 2403 – orná pôda vo výmere 32.755 m2,
parc. č. 2446 – orná pôda vo výmere 738 m2,
parc. č. 2447 – orná pôda vo výmere 3.893 m2,

evidovaných ako parcely registra „C“ na LV č. 2689,
v celkovej výmere 205.769 m2 (spoločne ďalej len „pozemky vo vlastníctve
spoločnosti Kráľova hora, s.r.o. alebo predmet nájmu č. 2“), ktoré sú na základe
tejto zmluvy predmetom nájmu č. 2 zo strany prenajímateľa č. 2 hl. mestu ako
nájomcovi č. 1.

Článok IV
Účel nájmu nájomcu č. 1
1. Prenajímateľ č. 2 ako vlastník prenecháva touto zmluvou nájomcovi č. 1 do nájmu
pozemky, a to za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
2. Účelom nájmu je užívanie pozemkov uvedených v Čl. III ods. 1 tejto zmluvy v súlade
s Územným plánom hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007, predovšetkým na rekreačné
účely.
3. Nájomca č. 1 vyhlasuje, že je oboznámený so stavom predmetu nájmu vo vlastníctve
prenajímateľa č. 2, že tieto pozemky sú v stave spôsobilom na dohodnuté
užívanie a že tieto pozemky v takom stave preberá do nájmu za podmienok
dojednaných v tejto Zmluve.
1. Nájomca č. 1 sa zaväzuje využívať pozemky vo vlastníctve prenajímateľa č. 2 ako
predmet nájmu výlučne na dohodnutý účel. Prenajímateľ č. 2 sa zaväzuje na
požiadanie nájomcu č. 1 poskytnúť ako vlastník pozemkov, tvoriacich predmet nájmu
v prospech nájomcu č. 1, bezodkladne, bezodplatne a riadne oprávnene požadovanú
súčinnosť, ktorá bude nevyhnutná na dosiahnutie zámeru v rámci dohodnutého účelu
nájmu.

Článok V
Účel nájmu nájomcu č. 2
2. Prenajímateľ č. 1 ako vlastník prenecháva touto zmluvou nájomcovi č. 2 do nájmu
pozemky, a to za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
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3. Účelom nájmu pozemkov uvedených v Čl. II ods. 6 tejto zmluvy vo vlastníctve
Prenajímateľa č. 1 je :
a. parkovanie motorových vozidiel na predmete nájmu č. 1,
b. skladovanie tovaru a materiálu na predmete nájmu č. 1, v súlade s príslušnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi.
c. využitie predmete nájmu č. 1 na organizovanie kultúrnych, spoločenských
a športových podujatí, alebo prenechanie pozemkov na organizovanie takýchto
aktivít tretej osobe,
d. umiestňovanie reklamných zariadení na predmete nájmu č. 1,
e. využitie pozemkov vo vlastníctve prenajímateľa č. 1 na prípadnú realizáciu
investičnej stavebnej činnosti, teda na realizáciu stavieb v súlade s platným
územným plánom Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a následné
komerčné využitie realizovaných stavieb (predajom, prenájmom alebo
akoukoľvek inou formou).
4. Nájomca č. 2 vyhlasuje, že je oboznámený so stavom predmetu nájmu vo vlastníctve
prenajímateľa č. 1, že tieto pozemky sú v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie a že
tieto pozemky v takom stave preberá do nájmu za podmienok dojednaných v tejto
zmluve.
5. Nájomca č. 2 sa zaväzuje využívať predmet nájmu výlučne na dohodnutý účel uvedený
v ods. 3 tohto článku.

Článok VI
Vznik, doba a ukončenie nájmu
1.

Nájom sa dojednáva na dobu určitú 30 rokov a začne plynúť odo dňa nadobudnutia
účinnosti nájomnej zmluvy v súlade s Čl. XII ods.8 tejto zmluvy.

2.

Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená požiadať druhú zmluvnú stranu
o predĺženie doby nájmu o ďalších 20 rokov. Písomná žiadosť o predĺženie doby nájmu
musí byť druhej zmluvnej strane doručená najneskôr 6 mesiacov pred uplynutím
dojednanej doby nájmu. Prenajímateľ č. 1 môže nájom pozemkov uvedených v Čl. II tejto
zmluvy prenechať do užívania postupom v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Štatútom hl. mesta SR Bratislavy.

3. Zmluvné strany deklarujú, že po uplynutí dohodnutej doby nájmu bude výška nájomného
zodpovedať všeobecnej hodnote pozemkov, ktoré sú predmetom nájmu č. 1 a č. 2
stanovenej znaleckými posudkami, ktorého spracovanie zabezpečí prenajímateľ č. 1.
4. Nájomný vzťah môže byť ukončený :
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a) uplynutím doby nájmu
b) kedykoľvek písomnou dohodou zmluvných strán,
c) odstúpením od zmluvy v súlade s touto zmluvou a/alebo s príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka.
d) odstúpením od tejto zmluvy prenajímateľom v prípade nezaplatenia dojednaného
nájomného v lehote splatnosti uvedenej v Čl. IX ods.1 tejto zmluvy,
e) uzatvorením zámennej zmluvy predmetom ktorej budú pozemky uvedené v Čl. II a Čl.
III tejto zmluvy.
5. Pokiaľ sa prenajímateľ dozvie o dôvode pre odstúpenie od tejto zmluvy podľa odseku 2
písm. c) a d) tohto článku je povinný písomne vyzvať nájomcu č. 2 na odstránenie dôvodu
odstúpenia a poskytnúť mu na nápravu dodatočnú primeranú lehotu, najmenej však 10 dní;
pokiaľ nájomca č. 2 tento dôvod odstúpenia v poskytnutej dodatočnej primeranej lehote
neodstráni, môže prenajímateľ č. 1 zaslať v písomnej forme nájomcovi č. 2 odstúpenie od
tejto zmluvy.
6. V prípadoch odstúpenia od zmluvy je odstúpenie účinné dňom, keď písomnosť
s prejavom vôle jednej zmluvnej strany o odstúpení bude doručená druhej zmluvnej
strane. Dňom doručenia písomnosti podľa predchádzajúcej vety sa táto zmluva zrušuje
(ex nunc).
7. Zmluvné strany sa dohodli, že kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy sú oprávnené
požiadať druhú zmluvnú stranu o prevod predmetu nájmu alebo jeho časti do vlastníctva
druhej zmluvnej strany, a to za cenu zodpovedajúcu všeobecnej hodnote predmetu nájmu
alebo jeho časti. Všeobecná hodnota pozemkov, ktorá bude uvedená v žiadosti o prevod
ktorejkoľvek zmluvnej strany bude určená nezávislým znaleckým posudkom. Ak nájomca
č. 2 požiada prenajímateľa č. 1 o prevod vlastníckeho práva k predmetu nájmu č. 1 alebo
jeho časti do vlastníctva nájomcu č. 2, prenajímateľ č. 1 sa zaväzuje vykonať všetky
úkony v zmysle príslušných právnych predpisov, ktoré sú nevyhnutné pre takýto prevod
predmetu nájmu č. 1 alebo jeho časti do vlastníctva nájomcu č. 2, najmä rokovať
s nájomcom č. 2 o uzatvorení kúpnej zmluvy, predložiť na rokovanie žiadosť nájomcu č.
2 orgánom hl. mesta SR Bratislavy, uzatvoriť s nájomcom č. 2 kúpnu zmluvu o prevode
vlastníckeho práva k predmetu nájmu č. 1 alebo jeho časti do vlastníctva nájomcu č. 2, ak
na to budú splnené všetky zákonné podmienky.

Článok VII
Úhrada za nájom pozemkov vo vlastníctve prenajímateľa č. 1
1. Nájomné za predmet nájmu je stanovené podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .........../2012 zo dňa .........2012 vo
výške 850 904,70 Eur/rok odo dňa nadobudnutia účinnosti v súlade s Čl. XII ods. 8 tejto
zmluvy po celú dobu nájmu.
2. Ročné nájomné vypočítané podľa ods. 1 tohto článku sa nájomca zaväzuje uhrádzať
v pravidelných štvrťročných splátkach vo výške 212 726,18 Eur (slovom dvestodvanásť
tisíc sedemstodvadsaťšesť eur a osemnásť centov), vždy do 15. dňa príslušného
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kalendárneho štvrťroka na účet prenajímateľa č. 1368287251/0200, variabilný symbol VS
883xxxx12 vo VÚB, a.s. Bratislava – mesto.
3.

Pomerná časť nájomného podľa tohto odseku sa vypočíta tak, že denné nájomné
vypočítané ako 1/365 sa vynásobí počtom dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto
zmluvy do konca kalendárneho štvrťroka, v ktorom sa zmluva uzavrela. Takto vypočítané
nájomné sa nájomca č. 2 zaväzuje uhradiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti
v súlade s Čl. XI ods. 8 tejto zmluvy.

4.

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

5.

V prípade, že nájomca č. 2 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 č. 2 úhradu poukazuje, je obdobie, ktoré bude úhradou pokryté,
oprávnený určiť prenajímateľ č. 1 sám; prenajímateľ č. 1 spravidla pokryje najstaršiu
splatnú pohľadávku.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nájomca č. 2 nezaplatí nájomné alebo pomernú časť
nájomného v dohodnutých termínoch riadne a včas, je povinný zaplatiť prenajímateľovi
č. 1 zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň trvania
nesplnenia tejto povinnosti. Povinnosť nájomcu č. 2 platiť úroky z omeškania podľa §
517 ods. 2 Občianskeho zákonníka nie je týmto dotknutá.
7. Prenajímateľ č. 1 je oprávnený meniť každoročne k 01.04. (od 2. štvrťroku príslušného
kalendárneho roku) výšku nájomného dohodnutého v zmluve o výšku miery inflácie
stanovenej Štatistickým úradom SR za bezprostredne predchádzajúci kalendárny rok
a zverejnenú Štatistickým úradom SR v januári nasledujúceho roka. Zvýšenie nájomného
prenajímateľ č. 1 oznámi nájomcovi č. 2 písomne, zaslaním doporučenej zásielky na
adresu sídla nájomcu č. 2.
Zvýšené nájomné je nájomca č. 2 povinný platiť za obdobie od 01.04. v termínoch
splatnosti nájomného dohodnutého v zmluve. V prípade, že oznámenie o zvýšení
nájomného bude nájomcovi č. 2 doručené po splatnosti nájomného za 2. štvrťrok, zaplatí
nájomca č. 2 rozdiel medzi pôvodným nájomným a nájomným zvýšeným o mieru inflácie
v lehote do 15 dní od doručenia oznámenia.

Článok VIII
Úhrada za nájom pozemkov vo vlastníctve prenajímateľa č. 2
1. Nájomné za predmet nájmu je stanovené podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .........../2012 zo dňa .........2012 vo
výške 851 742,59 Eur/rok odo dňa nadobudnutia účinnosti v súlade s Čl. XII ods. 8 tejto
zmluvy po celú dobu nájmu.
2. Ročné nájomné vypočítané podľa ods. 1 tohto článku sa nájomca č. 1 zaväzuje uhrádzať
v pravidelných štvrťročných splátkach vo výške 212 935,65 Eur (slovom dvestodvanásť
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tisíc deväťsto centov), vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho štvrťroka na účet
prenajímateľa č. 2, variabilný symbol VS............. banka ..................
3.

4.

5.

Pomerná časť nájomného podľa tohto odseku sa vypočíta tak, že denné nájomné
vypočítané ako 1/365 sa vynásobí počtom dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto
zmluvy do konca kalendárneho štvrťroka, v ktorom sa zmluva uzavrela. Takto vypočítané
nájomné sa nájomca č. 1 zaväzuje uhradiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti
v súlade s Čl. ..... ods.......... tejto zmluvy.
Nájomné a ostatné finančné plnenia sa považujú za uhradené dňom pripísania na účet
prenajímateľa č. 2.
V prípade, že nájomca č. 1 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 č. 1 úhradu poukazuje, je obdobie, ktoré bude úhradou pokryté,
oprávnený určiť prenajímateľ č. 2 sám; prenajímateľ č. 2 spravidla pokryje najstaršiu
splatnú pohľadávku.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nájomca č. 1 nezaplatí nájomné alebo 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 č. 1 platiť úroky z omeškania podľa §
517 ods. 2 Občianskeho zákonníka nie je týmto dotknutá.

Článok IX
Spoločné ustanovenie zmluvných strán k úhrade za nájom pozemkov
1. Podľa Čl. VIII ods. 1 a 2 tejto zmluvy je prenajímateľ č. 1 povinný uhrádzať
prenajímateľovi č. 2 nájomné vo výške 851 742,59 Eur ročne a štvrťročne vo výške
212 935,65 Eur. Podľa Čl. VII ods. 1 a 2 tejto zmluvy je prenajímateľ č. 2 povinný
uhrádzať prenajímateľovi č. 1 nájomné vo výške 850 904,70 Eur ročne a štvrťročne vo
výške 212 726,18 Eur. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomné, ktoré si majú zmluvné
strany navzájom platiť, bude započítavané v súlade s § 580 Občianskeho zákonníka, vždy
k 15. dňu prvého mesiaca príslušného kalendárneho štvrťroka na základe jednostranného
započítania. Rozdiel medzi nájomným uhrádzaným prenajímateľom č. 1 a nájomným
uhrádzaným prenajímateľom č. 2 vo výške 837,89 Eur ročne čo predstavuje 209,47 Eur
štvrťročne zaplatí prenajímateľ č. 1 prenajímateľovi č. 2 vždy najneskôr do 15. dňa
prvého mesiaca príslušného kalendárneho štvrťroka. Pomerná časť nájomného podľa Čl.
VII ods. 3 a podľa Čl. VIII ods. 3 bude započítaná do 15 dní od nadobudnutia účinnosti
tejto zmluvy a rozdiel vo výške nájomného uhradí prenajímateľ č.1 prenajímateľovi č. 2
do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
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Článok X
Práva a povinnosti a sankcie nájomcu č. 1
1. Nájomca č. 1 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 č. 1 sa zaväzuje predmet nájmu využívať výlučne na dohodnutý účel v zmysle
článku 5 ods. 2 zmluvy. Pre prípad porušenia tejto povinnosti si zmluvné strany dojednali
zmluvnú pokutu v súlade s ust. § 544 a nasl. Občianskeho zákonníka vo výške 17 Eur
slovom sedemnásť eur za každý aj začatý deň trvania porušenia tejto povinnosti, ktorú
má prenajímateľ č. 2 právo od nájomcu č. 1 požadovať. Nájomca č. 1 sa súčasne
zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom
č. 2 zaslanej faktúry.
3. Nájomca č. 1 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. Nájomca č. 1 sa ďalej zaväzuje hradiť zo
svojho všetky miestne poplatky, ktoré budú spojené s predmetom nájmu.
4. Nájomca č. 1 nie je oprávnený dať predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu alebo inej
dispozície tretej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. Za
porušenie tejto povinnosti si zmluvné strany dojednali zmluvnú pokutu vo výške 17 Eur
slovom sedemnásť eur za každý aj začatý deň trvania porušenia tejto povinnosti, ktorú
má prenajímateľ č. 2 právo od nájomcu č. 1 požadovať. Nájomca č. 1 sa súčasne zmluvnú
pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom č. 2
zaslanej faktúry.
5. Nájomca č. 1 je povinný počínať si počas celej doby nájmu tak, aby nedochádzalo ku
škodám na predmete nájmu. V prípade zavineného porušenia tejto povinnosti zodpovedá
nájomca č. 1 za vzniknutú škodu. Zodpovednosť za škody na predmete nájmu sa riadi
ustanoveniami VI. časti, prvej a druhej hlavy Občianskeho zákonníka.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že pre potreby doručovania akejkoľvek písomnosti bude
miestom doručenia nájomcu sídlo nájomcu č. 1 uvedené v záhlaví zmluvy.

Článok XI
Práva a povinnosti a sankcie nájomcu č. 2
1. Nájomca č. 2 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 č. 2 sa zaväzuje predmet nájmu využívať výlučne na dohodnutý účel v zmysle
článku 4 ods. 2 zmluvy. Pre prípad porušenia tejto povinnosti si zmluvné strany dojednali
zmluvnú pokutu v súlade s ust. § 544 a nasl. Občianskeho zákonníka vo výške 17 Eur
slovom sedemnásť eur za každý aj začatý deň trvania porušenia tejto povinnosti, ktorú
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má prenajímateľ č. 1 právo od nájomcu č. 2 požadovať. Nájomca č. 2 sa súčasne zmluvnú
pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom č. 1
zaslanej faktúry.
3. Nájomca č. 2 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. Nájomca č. 2 sa ďalej zaväzuje hradiť zo
svojho všetky miestne poplatky, ktoré budú spojené s predmetom nájmu.
4. Nájomca č. 2 nie je oprávnený dať predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu alebo inej
dispozície tretej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa č. 1,
s výnimkou generálneho dodávateľa stavby vybraného nájomcom č. 2, prípadne ďalších
dodávateľov, ktorí sa budú na realizácii stavby podieľať. Za porušenie tejto povinnosti si
zmluvné strany dojednali zmluvnú pokutu vo výške 17 Eur slovom sedemnásť eur za
každý aj začatý deň trvania porušenia tejto povinnosti, ktorú má prenajímateľ č. 1 právo
od nájomcu č. 2 požadovať. Nájomca č. 2 sa súčasne zmluvnú pokutu podľa
predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom č. 1 zaslanej faktúry.
5. Nájomca č. 2 je povinný počínať si počas celej doby nájmu tak, aby nedochádzalo ku
škodám na predmete nájmu. V prípade zavineného porušenia tejto povinnosti zodpovedá
nájomca č. 2 za vzniknutú škodu. Zodpovednosť za škody na predmete nájmu sa riadi
ustanoveniami VI. časti, prvej a druhej hlavy Občianskeho zákonníka.
6.

V prípade realizácie investičnej stavebnej činnosti na pozemkoch vo vlastníctve
prenajímateľa č. 1 v súlade s platným územným plánom Hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy je nájomca č. 2 je oprávnený :
a. umiestňovať stavby na pozemkoch tvoriacich predmet nájmu, v súlade
s platným územným plánom Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
žiadať o vydanie príslušných správnych rozhodnutí, najmä územných
rozhodnutí, stavebných povolení, kolaudačných rozhodnutí, akýchkoľvek iných
rozhodnutí vzťahujúcich sa na vykonávanie stavebnej činnosti na pozemkoch
tvoriacich predmet nájmu, rokovať s akýmkoľvek orgánom verejnej moci alebo
akoukoľvek inou fyzickou alebo právnickou osobou v záležitostiach týkajúcich
sa vykonávania stavebnej činnosti na pozemkoch tvoriacich predmet nájmu,
b. vykonávať stavebnú činnosť a činnosti súvisiace so stavebnou činnosťou na
pozemkoch tvoriacich predmet nájmu v súlade s príslušnými rozhodnutiami
vydanými v prospech nájomcu č. 2, ako aj poveriť tretiu osobu vykonávaním
takejto stavebnej činnosti alebo takýchto súvisiacich činností,
c. využívať výsledky stavebnej činnosti vykonanej na pozemkoch tvoriacich
predmet nájmu v súlade so svojimi obchodnými zámermi, najmä realizované
stavby, ich časti (vrátane prípadných bytov a nebytových priestorov) predávať,
prenajímať alebo komerčne využívať akýmkoľvek iným spôsobom.
V prípade, ak to bude nevyhnutné prenajímateľ č. 1 na písomné požiadanie poskytne
nájomcovi č. 2 súčinnosť v takej miere, ako je možné od neho spravodlivo požadovať,
najneskôr do 15 dní od doručenia tohto písomného požiadania, pokiaľ to bude
nevyhnutné k naplneniu účelu nájomcu č. 2. Pre účely územného konania, stavebného
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konania a iných konaní súvisiacich s výstavbou stavieb nájomcu č. 2 na predmete
nájmu č. 1 týmto prenajímateľ č. 1 potvrdzuje, že touto zmluvou udelil nájomcovi č. 2
právo podľa § 139 ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
7.

Prenajímateľ č.1 berie na vedomie a súhlasí s tým, že v rámci spresňovania situovania
stavby v teréne a ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie môže nastať čiastočný posun
záberu s dopadom na parcelu a výmeru záberu. Nájomná zmluva bude upravená
dodatkom k tejto zmluve podľa skutočného záberu stavby.

8. Nájomca č. 2 je povinný predložiť prenajímateľovi č. 1 (prostredníctvom oddelenia
nájmov nehnuteľností Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy) kópiu právoplatného
stavebného povolenia na stavbu na predmete nájmu do 15 dní od nadobudnutia jeho
právoplatnosti. Za porušenie tejto povinnosti si zmluvné strany dojednali zmluvnú pokutu
vo výške 17 Eur slovom sedemnásť eur za každý aj začatý deň trvania porušenia tejto
povinnosti, ktorú má prenajímateľ č. 1 právo od nájomcu č. 2 požadovať. Nájomca č. 2
sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe
prenajímateľom č. 1 zaslanej faktúry.
9. Nájomca č. 2 je povinný predložiť prenajímateľovi č.1 (prostredníctvom oddelenia
nájmov nehnuteľností Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy) kópiu právoplatného
kolaudačného rozhodnutia na stavbu na predmete nájmu č. 1 do 15 dní od nadobudnutia
jeho právoplatnosti. Za porušenie tejto povinnosti si zmluvné strany dojednali zmluvnú
pokutu vo výške 17 Eur slovom sedemnásť eur za každý aj začatý deň trvania porušenia
tejto povinnosti, ktorú má prenajímateľ č. 1 právo od nájomcu č. 2 požadovať. Nájomca č.
2 sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe
prenajímateľom č. 1 zaslanej faktúry.
10. Nájomca č. 2 je povinný zabezpečovať zneškodňovanie komunálneho odpadu oprávnenou
osobou podľa VZN Hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta. Za nesplnenie tejto
povinnosti je nájomca č. 2 povinný zaplatiť prenajímateľovi č. 1 sankcie v zmysle
predmetného VZN.
11. Nájomca č. 2 na predmete nájmu č. 1 preberá povinnosti prenajímateľa č. 1 ako vlastníka,
ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných nariadení Hlavného mesta SR Bratislavy a
mestskej časti Bratislava – Petržalka a Trnávka v platnom znení, týkajúce sa najmä
dodržiavania čistoty, 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.
12. V prípade realizácie investičnej stavebnej činnosti na pozemkoch vo vlastníctve
prenajímateľa č. 1, je nájomca č. 2 povinný na vlastné náklady zabezpečiť poriadok na
stavenisku a v jeho okolí. Za porušenie tejto povinnosti, pokiaľ nájomca č. 2 nevykoná
nápravu na základe písomného upozornenia prenajímateľa č. 1 do 15 kalendárnych dní od
doručenia takéhoto upozornenia, si Zmluvné strany dojednali zmluvnú pokutu vo výške
17,- EUR (slovom: sedemnásť eur) za každý aj začatý deň trvania porušenia tejto
povinnosti, ktorú má prenajímateľ č. 1 právo požadovať od nájomcu č. 2, ktorý sa
súčasne zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety na základe
prenajímateľom č. 1 zaslanej faktúry.
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13. V prípade skončenia nájmu pred uplynutím doby nájmu je nájomca č. 2 povinný odovzdať
predmet nájmu do stavu zodpovedajúcemu dohodnutému spôsobu užívania, pokiaľ sa
s prenajímateľom č. 1 nedohodne inak. Za nesplnenie povinnosti uvedenej v prvej vete
tohto odseku, si zmluvné strany dojednali zmluvnú pokutu vo výške 17 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 č. 1 právo od nájomcu č. 2 požadovať.
Nájomca č. 2 sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť.
Uhradením zmluvnej pokuty sa nájomca č. 2 nezbavuje povinnosti uhradiť
prenajímateľovi č. 1 škodu spôsobenú nemožnosťou užívať predmet nájmu a povinnosť
zaplatiť prenajímateľovi č. 1 náhradu za užívanie predmetu nájmu vo výške nájomného.
Zmluvná pokuta sa v týchto prípadoch do náhrady škody nezapočítava.
14. Nájomca č. 2 bol oboznámený so stanoviskami odborných útvarov magistrátu a to
oddelenia územného rozvoja mesta pod č. MAGS ORM 37239/12, MAGS ORM
38380/12, oddelenia územného plánovania - referátu generelov technickej infraštruktúry
pod č. MAGS OUP 37181/2012, MAGS OUP 38330/2012, súborné stanovisko za oblasť
dopravy pod č. OKDS 31960/2012/44621, OKDS 31960/2012/57786, oddelenia mestskej
zelene pod č. MAGS OMZ 57780/2012, MAGS OMZ 44615/2012, ktoré je povinný
dodržiavať. Za porušenie tejto povinnosti si zmluvné strany dojednali zmluvnú pokutu vo
výške 17 Eur slovom sedemnásť eur za každý aj začatý deň trvania porušenia tejto
povinnosti, ktorú má prenajímateľ právo od nájomcu požadovať. Nájomca sa súčasne
zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom
zaslanej faktúry.
15. Nájomca č. 2 sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznamovať všetky skutočnosti majúce
vplyv na predmetný nájom (zmena sídla a pod.). Za porušenie tohto záväzku si zmluvné
strany dojednali zmluvnú pokutu v sume 70 Eur slovom sedemdesiat eur.
16. V súlade s ust. § 545 Občianskeho zákonníka bolo zmluvnými stranami dohodnuté, že
prenajímateľ č. 1 je oprávnený požadovať od nájomcu č. 2 náhradu škody spojenú s
porušením povinností nájomcu č. 2, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta podľa tejto
zmluvy vo výške presahujúcej výšku dohodnutej zmluvnej pokuty.
17. Zmluvné strany sa dohodli, že pre potreby doručovania akejkoľvek písomnosti bude
miestom doručenia nájomcu :
a) sídlo nájomcu č. 2, zapísané v obchodnom registri,
b) adresa trvalého pobytu štatutárneho zástupcu nájomcu č. 2,
c) miesto, kde bude štatutárny zástupca nájomcu č. 2, príp. osoba oprávnená konať
v mene nájomcu č. 2, zastihnutý.
18.

Nájomca č. 2 berie na vedomie a súhlasí s tým, že písomnosť doručená do miesta
doručenia uvedeného v ods. 17 tohto článku bude považovaná za doručenú priamo do
vlastných rúk, a to i v prípade, ak bude vrátená prenajímateľovi č. 1 ako písomnosť
nájomcom č. 2 neprevzatá. Ak nebude možné nájomcovi č. 2 písomnosť doručiť na túto
adresu a iná adresa nebude prenajímateľovi č.1 známa, považuje sa písomnosť nájomcovi
č. 2 za doručenú dňom jej vrátenia prenajímateľovi č. 1, a to aj v prípade, že sa nájomca
č. 2 o tom nedozvie.
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Článok XII
Záverečné ustanovenia
1. K zmene dohodnutých podmienok nájmov môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody
zmluvných strán formou písomného dodatku alebo, ak to vyplýva zo zmien a doplnkov
platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Pre právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia
Občianskeho zákonníka a ostatných platných všeobecne záväzných právnych
predpisov.
3. Pokiaľ sú v tejto zmluve, jej dodatkoch odkazy na príslušné právne predpisy alebo ich
ustanovenia, ktoré boli medzičasom zmenené, opätovne prijaté alebo priamo či nepriamo
nahradené inými príslušnými právnymi predpismi alebo ich ustanoveniami, považujú sa
tieto odkazy za odkazy na príslušné právne predpisy alebo ich ustanovenia, ktoré boli
zmenené opätovne prijaté alebo priamo či nepriamo nahrádzajú pôvodné príslušné právne
predpisy alebo ich ustanovenia, v nich platnom znení. V prípade, ak sa niektoré
ustanovenie tejto zmluvy ukáže (alebo sa neskôr stane) neplatným alebo neúčinným alebo
neaplikovateľným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú
platné a účinné. Zmluvné strany sa zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné
alebo neaplikovateľné ustanovenie novým ustanovením, ktoré zodpovedá pôvodne
zamýšľanému účelu neplánovaného alebo neúčinného alebo neaplikovateľného
ustanovenia a to v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia výzvy jednej zmluvnej
strany druhej zmluvnej strane.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akýchkoľvek sporov z tejto zmluvy alebo na
základe tejto zmluvy bude ich riešenie v právomoci príslušných slovenských súdov za
použitia slovenského práva.
5.

Nájom pozemkov schválilo Mestské zastupiteľstvo hl. mesta SR Bratislavy uznesením č.
............../2012 zo dňa 26.04.2012 v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Odpis uznesenia mestského
zastupiteľstva podľa predchádzajúcej vety je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako príloha
č. 2.

6.

Zmluva sa vyhotovuje v 7-ich vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých po jej
podpísaní zmluvnými stranami prenajímateľ obdrží 5 vyhotovení a nájomca
2 vyhotovenia.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za
nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme
a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni je zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa 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.
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9. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu budú vždy vykladať v súlade so zámerom
uvedeným v preambule tejto zmluvy a budú postupovať tak, aby zámer uvedený
v preambule tejto zmluvy bol dosiahnutý a zároveň sa zdržia konania, ktoré by mohlo
sťažovať alebo zmariť zámer uvedený v preambule tejto zmluvy.
10. 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.

V Bratislave dňa ..........................

V Bratislave dňa.............................

Prenajímateľ č. 1 alebo Nájomca č.1:
Hlavné mesto SR Bratislava

Prenajímateľ č. 2 alebo Nájomca č. 2:
Kráľova hora, s.r.o.

.............................................................
doc. RNDr. Milan F t á č n i k, CSc.
primátor hlavného mesta SR Bratislavy

..................................................................
Ing. Monika K o t o r o v á
konateľka
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