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Návrh uznesenia 

 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  
 

schvaľuje 
 

vyhlásenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na dlhodobý nájom nehnuteľnosti za účelom 
vybudovania športového areálu a parkoviska – objektu bývalého cyklistického štadióna na ul. 
Odbojárov a Kalinčiakova v Bratislave, k.ú. Nové Mesto bez finančnej účasti hlavného mesta SR 
Bratislavy, a to pozemkov registra „C“: 

- parc. č. 11280/1 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 15.616 m2 
- parc. č. 11280/34 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 415 m2 
- parc. č. 11280/35 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 108 m2 
- parc. č. 11280/46 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 591 m2 
- parc. č. 11280/48 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 26 m2 
- parc. č. 11280/54 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 13 m2 
- parc. č. 11280/55 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 16 m2 
- parc. č. 11280/56 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 844 m2 
- parc. č. 11280/57 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 26 m2, celkovo o výmere 17.655 

m2 
- a stavby súp. č. 7768 na pozemkoch parc. č. 11280/46 a 11280/57  v Bratislave, k. ú. Nové 

Mesto 
na dobu 25 rokov, s podmienkou: 
 
Nájomná zmluva bude víťazným uchádzačom podpísaná do 30 dní od zverejnenia výsledkov 
súťaže. V prípade, že nájomná zmluva nebude víťazným uchádzačom v uvedenom termíne 
podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 



Dôvodová správa 
 
 
PREDMET: Podmienky obchodnej verejnej súťaže na dlhodobý nájom  nehnuteľností za účelom 

vybudovania športového areálu a parkoviska – objektu bývalého cyklistického 
štadióna na ul. Odbojárov a Kalinčiakova v Bratislave, k. ú. Nové Mesto bez 
finančnej účasti hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
ŠPECIFIKÁCIA NEHNUTE ĽNOSTI: 
Pozemky registra „C“ :  

-  parc. č. 11280/1 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 15 616 m2 
- parc. č. 11280/34 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 415 m2 
- parc. č. 11280/35 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 108 m2 
- parc. č. 11280/46 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 591 m2 
- parc. č. 11280/48 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 26 m2 
- parc. č. 11280/54 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 13 m2 
- parc. č. 11280/55 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 16 m2 
- parc. č. 11280/56 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 844 m2 
- parc. č. 11280/57 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 26 m2 

(ďalej iba „pozemky“ - celkovo o výmere 17 655 m2) 
Stavby :   súp. č. 7768 na pozemkoch parc. č. 11280/46 a 11280/57  v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 
zapísané na liste vlastníctva č. 5148 a 1 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy 
 
SKUTKOVÝ STAV: 

Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom nehnuteľností uvedených v špecifikácii, a to 
objektu bývalého cyklistického štadióna na ul. Odbojárov a Kalinčiakova, k.ú. Nové Mesto. 

Objekt bývalého cyklistického štadióna nadobudlo Hlavné mesto SR Bratislava na základe 
Zámennej zmluvy s STRABAG Development SK s.r.o. uzatvorenej dňa 10.12.2007. 

V súčasnosti sa na pozemkoch nachádza iba stavba administratívnej budovy súp. č. 7768 
v zmysle vyššie uvedeného. Ostatné stavby v súčasnosti ešte evidované na príslušnom vyššie 
uvedenom liste vlastníctva boli odstránené Generálnym investorom Bratislavy v rámci I. etapy 
stavby „Demolácia cyklistického štadióna“ (ďalej iba „demolácia“), pričom v rámci II. etapy mala 
byť odstránená aj stavba súp. č. 7768, ktorej odstránenie sa nezrealizovalo z dôvodu nedostatku 
finančných zdrojov. 

Po ukončení I. etapy demolácie boli pozemky odovzdané dňa 3.8.2010 spoločnosti 
Doprastav, a.s. pre účely zariadenia staveniska a umiestnenia skládok materiálu do ukončenia 
stavby „Prístupových komunikácií“ v rámci stavby „Rekonštrukcia Zimného štadióna 2. časť – 
Prístupové komunikácie“. Spoločnosť Doprastav odovzdala pozemky späť Hlavnému mestu SR 
Bratislave dňa 5.4.2011. 

Pozemok je po okrajoch zarovnaný s vyhĺbeninou v strede na mieste stavby bývalého 
cyklistického štadióna. 

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto vydala rozhodnutie č. STAR-271/2009 ÚPŽP-
46/2009/AKM, ktorým zaviazala hlavné mesto k náhradnej výsadbe vyrúbaných drevín vrámci 
rekonštrukcie Zimného štadióna O. Nepelu v celkovej spoločenskej hodnote drevín 36 451,93 Eur 
v termíne do 31.12.2010 Následne toto rozhodnutie bolo zmenené v časti týkajúcej sa termínu 
náhradnej výsadby do 31.12.2012.   
 
NAVRHOVANÁ VÝŠKA NÁJMU : 
V prípade nájmu nehnuteľnosti - objektu bývalého cyklistického štadióna na ul. Odbojárov 
a Kalinčiakova navrhujeme stanoviť výšku nájmu nasledovne: 

- prvých 5 rokov za 1 eur/rok 
- ostatná doba nájmu 45 rokov 

 
 



DOBA NÁJMU : 
Dlhodobý nájom na cca 50 rokov, 
 
ZÁVER : 
Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme predložiť návrh obchodnej verejnej súťaže na 
rokovanie do orgánov hlavného mesta a do Komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie 
s majetkom mesta, Komisie územného a strategického plánovania, Komisia dopravy a 
informačných systémov, životného prostredia a výstavby, Komisie pre školstvo, vzdelávanie 
a šport. 
 
Stanoviská odborných útvarov magistrátu : 
Oddelenie mestskej zelene – v stanovisku zo dňa 17.2.2012 súhlasí s nájmom pozemkov za 
podmienok : 

- zabezpečovať čistotu a poriadok na dotknutých pozemkoch ako i v ich okolí 
- v maximálnej miere dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu drevín, ktoré sa v okolí 

dotknutých pozemkov nachádzajú 
- na pozemok parc. č. 11280/1 bola rozhodnutím Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

predpísaná náhradná výsadba drevín 
 
Súborné stanovisko oddelenia koordinácie dopravných systémov – v stanovisku zo dňa 
2.3.2012 žiada o upozornenie klienta na tieto skutočnosti : 
Napriek opatreniam na komunikačnej sieti nebude pri plnej prevádzke dvoch a viac zariadení 
možné zvládnuť dopravnú situáciu na križovatke Trnavská – Bajkalská, odporúčame uzavretie 
dohody medzi investormi v zóne Tehelné pole, v ktorej by bolo obsiahnuté zaviazanie sa investorov 
k spoločnej kooperácii vo veci časovej koordinácie konania sa podujatí v jednotlivých zariadenia. 
- Pri spracovaní dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby umiestnenej na pozemkoch, ktoré sú  

predmetom nájmu je potrebné : 
  - spracovať dopravno-kapacitné posúdenie zámeru v zmysle Metodiky dopravno-kapacitného 

posudzovania vplyvov veľkých investičných zámerov na cestnú infraštruktúru (Magistrát hl. m. 
SR Bratislavy, marec 2009) 

  - rešpektovať závery dopravno-kapacitného z posúdenia „Štúdia pre koordináciu investičných 
akcií zóny Tehelné pole“, spracovaná spoločnosťou DIC Bratislava, s.r.o. 

  - riešenie dopravy predložiť v samostatnej situácii, ktorá bude obsahovať : 
 
- riešenie dopravného napojenia stavby (technické parametre v súlade s STN 73 61 10, pričom 

žiadame zohľadniť aj vozidlá zásobovania) 
- riešenie peších ťahov, 
- riešenie statickej dopravy, 
- riešenie cyklistickej dopravy, 
- riešenie obsluhy územia MHD, 
- nevyhnutné stavebné úpravy prístupových komunikácií bude riešiť ako súčasť stavby;  
- preukáže dostatočnú kapacitu navrhovaného počtu parkovacích miest výpočtom nárokov 

vykonaných v súlade s STN 73 6110/ZI. 
 
V zmysle Územného plánu hl. m. SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov je pozdĺž ulice 
Odbojárov vedená vedľajšia cyklotrasa spájajúca Vajnorskú a Ružinovskú cyklotrasu.  
 
Referát generelov technickej infraštruktúry OUP – v stanovisku zo dňa 6.3.2012 upozorňuje na 
skutočnosť, že v území je evidované 2x22 kV káblové vedenie do elektrickej stanice. Treba overiť 
existenciu elektrických zariadení u prevádzkovateľa siete, ktorý stanoví podmienky pre zriadenie 
PPG resp. uvažovanú stavebnú činnosť. 
 



Oddelenie územného plánovania – v stanovisku zo dňa 5.3.2012 konštatuje – V zmysle regulácie 
funkčného využitia plôch stanovenej UPN hl. mesta SR Bratislavy v znení neskorších zmien 
a doplnkov na funkčnej ploche športu, telovýchovy a voľného času č. 401 sú : 

- kryté a otvorené ihriská, zariadenia a areály športu, telovýchovy a voľného času 
prevládajúce, 

- zariadenia a vedenia TI a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia prípustné. 
  Z hľadiska funkčného využitia územia hodnotia zámer výstavby športového areálu 
a podzemnej parkovacej garáže ako súlad s UPN hl. mesta SR Bratislavy 
  Pri návrhu hmotovo - priestorového riešenia predmetnej stavby požadujeme dodržať 
reguláciu stabilizovaných území stanovenú v UPN hl. mesta SR Bratislavy. 
 
Starosta  Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zaslal stanovisko listom zo dňa 13.3.2012.  
 
Stanovisko Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy : 
STARZ v stanovisku zo dňa 20.2.2012 súhlasí s plánovaným účelom využitia uvedených pozemkov 
a stavby na vybudovanie športového areálu a podzemnej parkovacej garáže. 
 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ na svojom 
zasadnutí dňa 13.3.2012 schválila vyhlásenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na dlhodobý 
nájom nehnuteľnosti. 
 
Komisia dopravy a informačných systémov  na svojom zasadnutí dňa 14.3.2012  schválila   
vyhlásenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na dlhodobý nájom nehnuteľnosti v k.ú. Nové 
Mesto. 
 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia na svojom rokovaní dňa 
19.3.2012 stiahla návrh materiálu z rokovania na dopracovanie podľa vyjadrenia oddelenia mestskej 
zelene. Okrem toho by mali byť podrobnejšie špecifikované podmienky.  
 
Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport  na svojom zasadnutí dňa 23.3. 2012 odporučila MsZ 
schváliť dlhodobý nájom nehnuteľnosti za účelom vybudovania športového areálu a parkoviska 
 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  na svojom 
zasadnutí dňa 15.5.2012 žiada zmeniť dobu nájmu na 20 rokov a doplnenie Podmienok obchodnej 
verejnej súťaže v bode 8 o bod 8.8. Uhradiť náklady na demoláciu cykloštadiónu v sume 
377 599,3 Eur.  
 
 



PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚ ŤAŽE  
 
         Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

 
v zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí  v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 281 zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov týmto 
 

v y h l a s u j e  
 

 obchodnú verejnú súťaž 
na  najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nehnuteľnosti za účelom vybudovania 

športového areálu a parkoviska – na mieste objektu bývalého cyklistického štadióna ul. 
Odbojárov a Kalinčiakova bez finančnej účasti hlavného mesta SR Bratislavy, formou výberu 

víťaza elektronickou aukciou 
 
 za nasledovných súťažných podmienok: 
 
1. Prenajímateľ/vyhlasovateľ  
    Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Primaciálne nám. 1 
814 99 Bratislava 
v zastúpení primátora: doc. RNDr. Milana Ftáčnika, CSc. 

     IČO: 00603481 
 
2. Predmet obchodnej verejnej súťaže 
    Prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy - objektu bývalého 

cyklistického štadióna na ul. Odbojárov a Kalinčiakova v Bratislave, k.ú. Nové Mesto, a to 
pozemkov registra „C“ : 
- parc. č. 11280/1 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 15 616 m2 
- parc. č. 11280/34 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 415 m2 
- parc. č. 11280/35 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 108 m2 
- parc. č. 11280/46 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 591 m2 
- parc. č. 11280/48 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 26 m2 
- parc. č. 11280/54 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 13 m2 
- parc. č. 11280/55 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 16 m2 
- parc. č. 11280/56 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 844 m2 
- parc. č. 11280/57 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 26 m2 celkovo o výmere 17 655 

m2 
- a stavby súp. č. 7768 na pozemkoch parc. č. 11280/46 a 11280/57  v Bratislave, k. ú. Nové 

Mesto 
 
3. Kontaktná osoba vyhlasovateľa 
    Meno:  Ing. Ivan Krištof 
    telefón: 02/59 356 627 
    E-mail: kristof@bratislava.sk 
 
4. Doba nájmu 
    Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú 25 rokov v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. 

o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov  
 
5. Účel nájmu 
    Účelom nájmu bude vybudovanie a prevádzkovanie športového areálu a parkoviska bez finančnej 

účasti hlavného mesta SR Bratislavy. 



 
6.  Výška nájomného 
     Výška nájomného  (bude určená znaleckým posudkom) ......Eur/rok 

Výška nájomného počas prvých piatich rokov bude 1 Eur/rok  
 
7.  Podmienky účasti v súťaži 
    Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby – živnostníci, právnické osoby, prípadne občianske   

združenia. Každý účastník súťaže predloží pri podaní návrhu vyhlasovateľovi: 
7.1. fyzická osoba – živnostník: výpis zo živnostenského registra (nie starší ako jeden mesiac) 
       právnická osoba:  výpis z Obchodného registra (nie starší ako jeden mesiac) 
       občianske združenie: stanovy a registráciu, popis predmetu činnosti. 
7.2. Referencie preukazujúce, že navrhovateľ minimálne v jednom prípade realizoval projekt 

porovnateľný s predmetom obchodnej verejnej súťaže na území Slovenskej republiky alebo 
v zahraničí 

7.3. Víťazný uchádzač bude oprávnený založiť si samostatný právny subjekt výlučne pre projekt 
realizácie stanoveného účelu, s ktorým bude uzatvorená zmluvy pod podmienkou, že 
výlučným vlastníkom takéhoto subjektu bude víťazný uchádzač. 

7.4. Overené čestné prehlásenie, že navrhovateľ nemá záväzky voči príslušnému daňovému  
úradu, Sociálnej poisťovni, ktorejkoľvek zo zdravotných poisťovní, nie je v likvidácii ani 
v konkurze, ani že  voči nemu nie je vedené žiadne exekučné konanie. 

     7.5.  Súťažný návrh musí byť vypracovaný v slovenskom jazyku. 
 
8. Obsah súťažného návrhu  
    Súťažný návrh musí obsahovať: 
    8.1  identifikačné údaje účastníka súťaže : obchodné meno, meno a priezvisko štatutára, adresu   

sídla, IČO, označenie bankového spojenia, číslo telefónu, e-mail 
    8.2. architektonická štúdia riešenia športového areálu a parkoviska 
    8.3. detailný časový harmonogram postupu prípravných a stavebných prác, ktoré budú 

maximálne počas prvých piatich rokov nájmu, resp. po kolaudáciu a do otvorenia a 
sprístupnenia športového areálu a parkoviska, ktoré musí byť najneskôr počas prvých piatich 
rokov nájmu (ďalej iba „časový harmonogram“), s vyznačením kľúčového bodu začatia 
stavebných prác (ďalej iba „kľúčový bod“) 

    8.4. ponuku výšky nájomného za rok po uplynutí doby 5 rokov 
    8.5.  preukázanie finančných zdrojov (bankové krytie, záruky) 
    8.6.  doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v súťaži podľa bodu 7. 
    8.7.  návrh finančnej kompenzácie za náhradnú výsadbu stromov vo výške 36 451,93 Eur. 
    8.8.  návrh finančnej kompenzácie nákladov vynaložených na demoláciu cykloštadióna vo výške  

377 599,30 Eur. 
 
9. Nájomné  
     9.1. odo dňa účinnosti zmluvy na prvých 5 rokov nájmu predstavuje 1 eur/rok, pričom účinnosť 

zmluva nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
     9.2. po uplynutí 5 rokov odo dňa účinnosti zmluvy podľa bodu 9.1. bude nájomné zodpovedať 

ponuke víťazného návrhu 
     9.3. v prípade nedodržania, ktoréhokoľvek bodu časového harmonogramu, o viac ako 30 dní, sa 

zvyšuje nájomné na výšku podľa bodu 9.2. odo dňa nasledujúceho po dni keď nebol 
dodržaný bod podľa časového harmonogramu, až do doby kým navrhovateľ 
nezosynchronizuje reálny postup prác s časovým harmonogramom alebo do doby 
kolaudácie objektu 

     9.4  v prípade dlhšieho časového omeškania oproti časovému harmonogramu, o viac ako 60 dní, 
sa zvyšuje nájomné na jeden a pol násobok nájomného podľa bodu 9.2., až do doby kým 
navrhovateľ nezosynchronizuje reálny postup prác s časovým harmonogramom alebo do 
doby kolaudácie objektu 



    9.5. v prípade omeškania začatia stavebných prác oproti kľúčovému bodu o viac ako 120 dní si 
vyhradzuje vyhlasovateľ jednostranne odstúpiť od Nájomnej zmluvy bez akýchkoľvek 
náhrad, hlavne finančných, pre navrhovateľa 

 
10. Spôsob podávania súťažných návrhov 

 Navrhovatelia sú povinní doručiť záväzné súťažné návrhy v zalepenej obálke s uvedením 
obchodného mena a sídla právnickej osoby zapísanej v obchodnom registri, fyzickej osoby 
zapísanej v živnostenskom registri, alebo združenia registrovaného v príslušnom registri na 
adresu: 
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 
Oddelenie nájmov nehnuteľností 
Primaciálne nám. č. 1 
814 99 Bratislava,    alebo  
osobne do podateľne magistrátu s označením:„OVS – Cyklistický štadión – NEOTVÁRAŤ“ 

       
11.  Lehota na podávanie súťažných návrhov: 

     Záväzné súťažné návrhy je možné podávať v termíne do 03.09.2012 do 17.00 hod.. Pri  
záväzných súťažných návrhoch doručených poštou je rozhodujúci dátum podateľne Magistrátu 
hlavného mesta SR Bratislavy. Záväzné súťažné návrhy nemôžu navrhovatelia po podaní 
nijako meniť, dopĺňať ani upravovať. Do súťaže nemožno zaradiť návrhy, ktoré boli predložené 
po termíne určenom v týchto súťažných podmienkach, ani návrhy, ktorých obsah nezodpovedá 
súťažným podmienkam. takéto návrhy komisia odmietne. Navrhovatelia v plnej miere znášajú 
všetky náklady spojené s ich účasťou v súťaži. 

 
12.  Kritériá hodnotenia súťažných návrhov 
       12.1. Architektonicko – technické riešenie športového areálu a parkoviska – váha kritéria 20 % 
       12.2. riešenie bezodplatného užívania športovísk pre verejnosť – váha kritéria 10 % 
       12.3. poskytovanie verejného parkovania – váha kritéria 10% 
       12.4. prínos pre verejnosť – váha kritéria 15 % 
       12.5. bezodplatné poskytovanie športovísk jedenkrát ročne pre mestskú časť Bratislava – Nové 

Mesto a hlavné mesto SR Bratislava – váha kritéria 10 % 
       12.6. doba na zrealizovanie projektu – váha kritéria 15 % 
       12.7. výška ponúkaného nájomného po prvých piatich rokoch - váha kritéria 20 %. 
 
13. Vyhlásenie výsledkov súťaže, lehota na uzatvorenie zmluvy  

Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr dňa 24.09.2012  na úradnej tabuli Magistrátu hl. 
m. SR Bratislavy a na internetovej stránke www.bratislava.sk. Navrhovateľ, ktorý podal 
víťazný návrh bude upovedomený písomne najneskôr v lehote 10 dní od zverejnenia výsledkov 
súťaže. Zmluva o nájme nehnuteľností bude uzatvorená do 30 dní od zverejnenia výsledkov 
súťaže Ostatní navrhovatelia, ktorí v súťaži neuspeli, budú o tejto skutočnosti upovedomení 
písomne. 

 
14. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo 

  14.1. Kedykoľvek zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž. O zrušení súťaže budú navrhovatelia, 
ktorí podali návrhy, informovaní písomne. Zrušenie súťaže bude uverejnené na úradnej 
tabuli Magistrátu hl. m SR Bratislavy a na internetovej stránke www. bratislava.sk 

      14.2.  Predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšieho súťažného návrhu. 
      14.3.  Odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy. 
      14.4. V prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska požiadaviek  vyhlasovateľa   

uvedených v súťažných podkladoch vyradiť návrh z obchodnej verejnej súťaže. 
       14.5. V prípade zistenia chýb, ktoré vznikli pri vyhotovovaní návrhu, vyzvať navrhovateľa na 

ich odstránenie 
 
 



15. Elektronická aukcia 
      15.1. V prípade viacerých účastníkov, ktorí splnili podmienky obchodnej verejnej súťaže, 

postupujú títo do záverečnej fázy výberu uchádzača formou elektronickej aukcie. 
Podrobné podmienky účasti v elektronickej aukcii budú uvedené vo výzve na účasť 
v elektronickej aukcii. 

     15.2.  Ak sa do súťaže prihlási iba jeden účastník, ktorý splní podmienky súťaže, výber  
elektronickou aukciou sa nekoná. 
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ZMLUVA  O   DLHODOBOM   NÁJME  POZEMKOV   
č.  ...................................... 

 
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: .................... 
 Číslo účtu: ......................... 
 IČO:  00 603 481 

DIČ:  2020372596 
 
(ďalej len „prenajímateľ“) 

 
a 
 
2. Obchodné meno: ................................... 
  Sídlo:  ................................. 
 Zastupuje:  ...................................... 
 IČO:  .............................. 

podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu v .................., oddiel: ..........., 
vložka číslo: ................. 
Peňažný ústav: ............................. 

 Číslo účtu: ............................. 
DIČ:  ............................. 
IČ DPH:  ............................. 
 
(ďalej len „nájomca“) 

 
(ďalej spoločne tiež „zmluvné strany“) 
 
 
uzatvárajú podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka túto Zmluvu o nájme pozemkov (ďalej 
len „zmluva“): 

 
 

Článok  I 
Predmet a účel nájmu 

 
1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľností – pozemkov a stavby registra „C“ 

vedených Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislava, katastrálne územie Nové 
Mesto na: 
a) Liste vlastníctva č. 5148 ako: 

- parc. č. 11280/1 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 15.616 m2 
- parc. č. 11280/34 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 415 m2 
- parc. č. 11280/35 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 108 m2 
- parc. č. 11280/46 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 591 m2 
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- parc. č. 11280/48 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 26 m2 
- parc. č. 11280/54 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 13 m2 
- parc. č. 11280/55 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 16 m2 

b) Liste vlastníctva č. 1 ako: 
- parc. č. 11280/56 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 844 m2 
- parc. č. 11280/57 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 26 m2 

(všetky vyššie uvedené parc. č. ďalej iba ako „pozemky“) 
- stavba súp. č. 7768 na pozemkoch parc. č. 11280/46 a 11280/57, 
nachádzajúcich sa na ul. Odbojárov a Kalinčiakova v Bratislave. 

 
Na liste vlastníctva sú evidované stavby súp. č. 61 na pozemku parc. č. 11280/34 a súp. č. 
3362 na pozemku parc. č. 11280/35. Tieto stavby na pozemkoch reálne neexistujú a boli 
odstránené v rámci stavby „Demolácia cyklistického štadióna“. 

 
2. Prenajímateľ prenecháva a nájomca prijíma do nájmu za podmienok uvedených v tejto 

zmluve pozemky a stavbu špecifikované v bode 1 tohto článku v celosti, s celkovou 
výmerou pozemkov 17.655 m2 tak, ako je to vyznačené v kópii z katastrálnej mapy, ktorá 
tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve. 

 
3. Nájomca bude predmet nájmu užívať pre účel výstavby a prevádzkovania športového 

areálu a parkoviska na náklady nájomcu, ktorý bude vo výlučnom vlastníctve nájomcu 
a bude realizovaný na základe architektonickej štúdie, ktorá tvorí Prílohu č. 2 k tejto 
zmluve (ďalej iba „architektonická štúdia“) a v súlade so stavebným povolením, ktoré bude 
vydané na výstavbu športového areálu a parkoviska na predmete nájmu (ďalej iba „areál“), 
prístupu k tomuto areálu a  jeho užívanie nájomcom a akýmikoľvek tretími osobami, 
vrátane verejnosti, ktorým nájomca tento prístup povolí, a taktiež využívanie predmetu 
nájmu na účely súvisiace s prevádzkou areálu alebo inou činnosťou nájomcu alebo jeho 
podnájomcov (vrátane prenájmu reklamných plôch a iných foriem marketingovej činnosti), 
v súlade s podmienkami dohodnutými touto zmluvou. Pre prípad porušenia tejto 
povinnosti, zmluvné strany dojednali zmluvnú pokutu v súlade s ust. § 544 a nasl. 
Občianskeho zákonníka, ktorú je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi vo výške 33 € 
za každý, aj začatý deň trvania porušenia tejto povinnosti. Ak prenajímateľ zistí porušenie 
v tohto bodu je povinný nájomcu písomne vyzvať na zabezpečenie nápravy v lehote  30 dní 
od doručenia výzvy nájomcovi. V prípade márneho uplynutia tejto lehoty má prenajímateľ 
právo jednostranne odstúpiť od zmluvy. 
 

4. Prípravné a stavebné práce na areáli budú realizované na základe časového harmonogramu, 
ktorý tvorí Prílohu č. 3 k tejto zmluve (ďalej iba „časový harmonogram“). V prípade 
omeškania reálneho postupu prác je nájomca povinný písomne oznámiť toto omeškanie 
prenajímateľovi, pričom za porušenie tejto oznamovacej povinnosti nájomcu je povinný 
tento uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 330 eur za každý deň omeškania. 

 
5. Nájomca prehlasuje, že je oboznámený so stavom predmetu nájmu, že tento je v stave 

spôsobilom na dohodnuté užívanie a v takom stave ho do nájmu preberá.  
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Článok   II  
Doba nájmu 

 
1. Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu na dobu určitú 25 rokov, a to odo dňa 

podpisu tejto zmluvy. 
 

2. Nájomca môže písomne požiadať o predĺženie doby nájmu v zmysle tejto zmluvy 
najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím doby nájmu. Prenajímateľ mu to umožní iba 
v prípade a za podmienok, ktoré určia orgány hlavného mesta SR Bratislavy, ak: 

a) si nájomca riadne a včas plnil povinnosti uvedené v tejto zmluve, hlavne povinnosť 
platiť nájomné v zmysle tejto zmluvy 

b) neboli splnené podmienky pre ukončenie nájmu v zmysle tejto zmluvy 
 
 

Článok  III  
Úhrada za nájom 

 
1. Nájomné za predmet nájmu je stanovené dohodou zmluvných strán nasledovne: 

a) vo výške 1 eur/rok na obdobie prvých piatich rokov nájmu 
b) vo výške ..... eur/m2/rok , čo pri výmere pozemkov tvoriacich predmet nájmu 

17.655m2 predstavuje .............. eur/rok 
 

2. V prípade omeškania reálneho postupu prác oproti časovému harmonogramu zvyšuje sa 
nájomné odo dňa, kedy nastane omeškanie až do doby, kým navrhovateľ 
nezosynchronizuje reálny postup prác s časovým harmonogramom alebo do doby 
kolaudácie objektu nasledovne: 

a) v prípade omeškania o viac ako 30 dní sa zvyšuje nájomné na výšku nájomného 
podľa bodu 1 písm. b) tohto článku 

b) v prípade omeškania o viac ako 60 dní sa zvyšuje nájomné na výšku jeden a pol 
násobku nájomného podľa bodu 1 písm. b) tohto článku 

Takto zvýšenené nájomné alebo jeho alikvotnú časť je nájomca povinný uhradiť na účet 
prenajímateľa vždy do 15. dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci kedy takto zvýšené 
nájomné bol povinný platiť. 
 

3. Ročné nájomné za predmet nájmu sa nájomca zaväzuje uhrádzať počnúc dňom podpísania 
tejto zmluvy v pravidelných ročných splátkach vždy do 15. januára príslušného 
kalendárneho roka na účet prenajímateľa č. ...................., vedený v ..................., variabilný 
symbol ...................... 
 

4. V prípade, že nájom začne v priebehu kalendárneho roka, uhradí nájomca nájomné v plnej 
výške t.j. 1 eur, do 30 dní od uzatvorenia tejto zmluvy. V prípade, že nájom skončí 
v priebehu kalendárneho roka, uhradí nájomca alikvotnú výšku nájmu. 

 
5. Nájomné, rovnako ako akákoľvek iná platba zo strany nájomcu voči prenajímateľovi, sa 

považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet prenajímateľa. 
 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nájomca nezaplatí nájomné v dohodnutých termínoch 
riadne a včas, je povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % 
z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania. Povinnosť nájomcu platiť úroky z 
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omeškania podľa § 517 ods.2 Občianskeho zákonníka nie je týmto dotknutá. Právo 
prenajímateľa jednostranne odstúpiť od zmluvy nie je týmto dotknuté. 

 
7. Ak sa nájomné stane predmetom akejkoľvek ďalšej dane alebo poplatku v dôsledku zmeny 

predpisov, alebo zavedením nových predpisov, táto daň alebo poplatok pôjde na vrub 
nájomcu a prenajímateľovi tak vznikne právo na jednostranné zvýšenie nájomného tak, aby 
zvýšené nájomné v plnom rozsahu pokrylo novo zavedenú daň či poplatok a aby tak 
prenajímateľ po takomto zvýšení nájomného obdržal od nájomcu za predpokladu riadneho 
plnenia jeho povinností čistú sumu nájomného vo výške zodpovedajúcej sume, ktorú by 
prenajímateľ obdržal, ak by k vyššie uvedenému zavedeniu novej dane či poplatku nebolo 
došlo. 

 
8. Prenajímateľ je oprávnený meniť výšku nájomného podľa tejto zmluvy v súlade s oficiálne 

stanoveným vývojom inflácie za príslušný rok Štatistickým úradom SR. Zvýšenie 
nájomného je prenajímateľ oprávnený uskutočniť jednostranným právnym úkonom. 

 
9. Nájomca sa zaväzuje po podpise tejto zmluvy uhradiť na základe prenájímateľom 

vystavenej faktúry na účet prenajímateľa sumu 36.451,93 Eur ako finančnú kompenzáciu 
za náhradnú výsadbu stromov, ktorú mal realizovať prenájimateľ na pozemkoch a sumu 
377 599,30 Eur ako finančnú kompenzáciu za demoláciu cykloštadióna na pozemkoch. 

 
 

Článok  IV 
Ukončenie nájmu, odstúpenie od zmluvy 

 
1. Nájomný vzťah skončí uplynutím dojednanej doby nájmu. 

 
2. Pred uplynutím dohodnutej doby nájmu môže byť nájomný vzťah ukončený: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán ku dňu uvedenému v dohode, 
b) odstúpením od zmluvy v súlade s touto zmluvou a/alebo s príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka, 
 

3. Prenajímateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy bez akýchkoľvek ďalších záväzkov 
a povinností voči nájomcovi: 
a) ak nájomca mešká s úhradou nájomného viac ako 30 dní, alebo 
b) ak nájomca užíva predmet nájmu, alebo jeho časť na iný účel ako je dohodnutý touto 

zmluvou alebo 
c) ak nájomca požiada o vydanie územného rozhodnutia a/alebo stavebného povolenia 

v rozpore s architektonickou štúdiou, alebo 
d) ak nájomca realizuje na predmete zmluvy výstavbu v rozpore s architektonickou 

štúdiou, alebo 
e) ak nájomca prenechá predmet nájmu, alebo jeho časť do podnájmu, alebo do faktického 

užívania tretej osobe bez súhlasu prenajímateľa, alebo 
f) ak si nájomca nesplní svoju oznamovaciu povinnosť v zmysle čl. I bod 4 tejto zmluvy 
g) ak nájomca bude v omeškaní s termínom začatia stavebných prác uvedenom v časovom 

harmonograme o viac ako 120 dní 
h) ak nájomca bude v omeškaní s ktorýmkoľvek termínom uvedenom v časovom 

harmonograme o viac ako 150 dní 
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i) ak nebude vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie na areál podľa účelu nájmu 
v zmysle tejto zmluvy a areál nebude otvorený a sprístupnený aj pre verejnosť do piatich 
rokov odo dňa podpisu tejto zmluvy 

j) ak nájomca poruší ktorúkoľvek z povinností uvedených v čl. VI tejto zmluvy 
 
4. Nájomca môže okamžite od tejto zmluvy odstúpiť ak: 

a) predmet nájmu sa stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilým na dohodnuté užívanie, 
alebo 

b) ak sa mu odníme taká časť predmetu nájmu, že by sa tým zmaril účel zmluvy 
c) bude vydané právoplatné rozhodnutie o odstránení Stavby z predmetu nájmu. V takomto 

prípade bude odstúpenie účinné až ku dňu odstránenia Stavby,  uvedenia predmetu 
nájmu do pôvodného stavu a odovzdania predmetu nájmu prenajímateľovi. O odovzdaní 
predmetu nájmu bude vyhotovený písomný protokol z ktorého po jeho podpísaní každá 
zmluvná strana obdrží jeden exemplár 

 
5. V prípadoch odstúpenia od zmluvy v zmysle tejto zmluvy je odstúpenie účinné dňom, kedy 

písomnosť s prejavom vôle jednej zmluvnej strany o odstúpení bude doručená druhej 
zmluvnej strane, t. j. týmto dňom zmluva stratí platnosť. Zmluvné strany sa dohodli, že 
predpokladom odstúpenia od tejto zmluvy bude okrem preukázania subjektívneho 
zavinenia zmluvnej strany, ktorá protiprávny stav zavinila, tiež uplynutie dodatočnej lehoty 
na odstránenie protiprávneho stavu, a to na základe preukázateľne doručenej výzvy na 
odstránenie protiprávneho stavu a určenia dodatočnej lehoty na nápravu takého stavu, nie 
však kratšej ako 30 kalendárnych dní. Nájomca je povinný v prípade, že nemôže 
v stanovenej lehote dôvody pre odstúpenie od zmluvy odstrániť, o tom informovať 
prenajímateľa a navrhnúť riešenie alebo spôsob nápravy. Zmluvné strany budú v prípade 
splnenia podmienok pre odstúpenie od zmluvy spolu rokovať o možnostiach riešenia 
situácie, pričom budú brať do úvahy objektívne dôvody, ktoré k vzniku dôvodu na 
odstúpenie od zmluvy viedli. V prípade nájomcovho omeškania s vrátením predmetu 
nájmu, je nájomca povinný platiť prenajímateľovi počas omeškania zmluvnú pokutu vo 
výške dvojnásobku denného nájomného, vypočítaného z posledného fakturovaného 
nájomného, a to za každý deň takéhoto omeškania bez ohľadu na dôvody vzniku či trvania 
takého omeškania, resp. či predmet nájmu počas tohto omeškania nájomca skutočne užíval. 
 

6. V prípade skončenia nájmu podľa ods. 5 tohto bodu, je nájomca povinný uviesť predmet 
nájmu do pôvodného stavu, do doby uvedenej v odstúpení prenajímateľom, pokiaľ sa 
s prenajímateľom nedohodne inak. V prípade, že nepríde k dohode a ani splneniu 
povinnosti zo strany nájomcu, je prenajímateľ oprávnený uviesť predmet nájmu do 
pôvodného stavu na náklady a riziko nájomcu, pričom prenajímateľ nezodpovedá za 
prípadné škody vzniknuté v dôsledku takého konania. Za nesplnenie povinnosti podľa 
predchádzajúcej vety má prenajímateľ právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo 
výške 16.600 (šestnásťtisícšesťsto) eur. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa 
predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry. 
Uhradením zmluvnej pokuty sa nájomca nezbavuje povinnosti uhradiť prenajímateľovi 
škodu spôsobenú nemožnosťou užívať predmet nájmu a povinnosti zaplatiť 
prenajímateľovi náhradu vo výške nájomného až do doby uvedenia predmetu nájmu do 
pôvodného stavu. Zmluvná pokuta sa v týchto prípadoch do náhrady škody nezapočítava. 
V prípade, že sa bude nájomca alebo akékoľvek tretie osoby zdržovať bez písomného 
súhlasu prenajímateľa v predmete nájmu i po ukončení nájomného vzťahu, je prenajímateľ 
oprávnený na náklady nájomcu tieto osoby vykázať z predmetu nájmu a tieto osoby do 
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predmetu nájmu nevpustiť, pričom prenajímateľ nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté 
v dôsledku uplatnenia tohto práva prenajímateľa 

 
 

7. V prípade akéhokoľvek ukončenia nájmu zo strany prenajímateľa z dôvodov spočívajúcich 
v konaní alebo nekonaní nájomcu, najmä v súlade s uvedeným v ods. 3 tohto článku sa 
zmluvné strany dohodli a bez výhrad súhlasia s tým, že prenajímateľ nie je povinný 
nájomcovi uhradiť zhodnotenie predmetu nájmu. V takomto prípade bude nárok nájomcu 
na zhodnotenie predmetu nájmu vysporiadaný bezodplatne ku dňu skončenia nájmu. Za 
zhodnotenie predmetu nájmu, pre odstránenie akýchkoľvek pochybností, sa pre účely tejto 
zmluvy považuje vykonanie takých zmien predmetu nájmu, ktoré boli vykonané za 
podmienok dohodnutých touto zmluvou a ktorými sa zvýšila hodnota predmetu nájmu. 
 

8. V súlade s uvedenými v predchádzajúcich odsekoch tohto článku nájomca vyhlasuje 
a zaručuje, že po skončení nájmu nebude žiadať vrátenie finančných prostriedkov 
k vynaloženiu ktorých bol touto zmluvou zaviazaný. 

 
 
 

Článok  V 
Práva a povinnosti nájomcu a prenajímateľa, sankcie 

 
1. Nájomca je povinný užívať predmet nájmu v súlade s touto zmluvou a právnymi 

predpismi, ktoré sa vzťahujú na predmet nájmu. Nájomca je taktiež povinný na vlastné 
náklady zabezpečiť ochranu predmet nájmu pred poškodením alebo zneužitím a 
zabezpečovať na vlastné náklady všetky úpravy a údržbu ako aj znášať zo svojho náklady 
spojené s neprimeraným užívaním predmetu nájmu. Nájomca sa ďalej zaväzuje  hradiť  zo  
svojho  všetky  miestne  poplatky a dane,  ktoré  budú  spojené s predmetom nájmu. 

 
2. Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu alebo do 

faktického užívania (bez ohľadu na existenciu alebo druh právneho titulu takéhoto 
užívania)  tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, 
s výnimkou odovzdania staveniska k realizácii výstavby areálu v zmysle tejto zmluvy na 
predmete nájmu (ďalej iba „Stavba“) dodávateľovi stavebných prác. Za porušenie tejto 
povinnosti má prenajímateľ právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 33 Eur 
za každý aj začatý deň trvania porušenia tejto povinnosti. Nájomca sa súčasne zmluvnú 
pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej 
faktúry. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto bodu nie je dotknuté právo prenajímateľa 
od tejto zmluvy jednostranne odstúpiť podľa tejto zmluvy. 

 
3. Nájomca na predmete nájmu preberá povinnosti prenajímateľa ako vlastníka, ktoré 

vyplývajú zo všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta SR Bratislavy a mestskej 
časti Bratislava – Nové Mesto 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. 
 

4. V prípade, že príde k zrušeniu tejto zmluvy z dôvodov uvedených v tejto zmluve a nájomca 
bude mať záujem dokončiť rozostavanú Stavbu alebo ďalej užívať areál, zmluvné strany 
uzatvoria novú zmluvu za predpokladu, že preukázateľne pominú dôvody, pre ktoré bola 
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táto zmluva zrušená a nájomca zaplatí zmluvnú pokutu 3.300 (tritisíctristo) Eur z dôvodu, 
že z jeho strany došlo k porušeniu zmluvných podmienok. Nájomca sa v takomto prípade 
zaväzuje zmluvnú pokutu zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry. Zmluvnými 
stranami bolo dohnuté, že na pokračovanie nájmu sa nebude vzťahovať ustanovenie § 676 
ods. 2 Občianskeho zákonníka.  

 
5. Nájomca sa zaväzuje po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na Stavbu 

na vlastné náklady uzatvoriť a po celú dobu nájmu udržiavať v platnosti a účinnosti 
zmluvu o poistení Stavby, ktorá bude pokrývať riziko zodpovednosti za škodu spôsobenú 
nájomcom  jeho činnosťou vykonávanou v súvislosti s touto zmluvou na predmete nájmu. 

 
6. Nájomca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznamovať všetky skutočnosti majúce 

vplyv na predmetný nájom (zmena obchodného mena spoločnosti, sídlo spoločnosti 
a pod.). Za nesplnenie tejto povinnosti má prenajímateľ právo požadovať od nájomcu 
zmluvnú pokutu vo výške 70 (sedemdesiat) eur za každé jedno takéto porušenie. Nájomca 
sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe 
prenajímateľom zaslanej faktúry. 

 
7. V súlade s ust. § 545 Občianskeho zákonníka bolo zmluvnými stranami dohodnuté, že 

prenajímateľ je oprávnený požadovať od nájomcu náhradu škody spojenú s porušením 
povinností nájomcu, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta podľa tejto zmluvy vo výške 
presahujúcej výšku dohodnutej zmluvnej pokuty. 

 
8. Zmluvné strany sa dohodli, že pre potreby doručovania akejkoľvek písomnosti bude 

miestom doručenia nájomcu: 
a) sídlo nájomcu, zapísané v obchodnom registri, 
b) adresa trvalého pobytu  štatutárneho zástupcu nájomcu 
c) miesto, kde bude osoba oprávnená konať v mene nájomcu, zastihnutá. 

Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že písomnosť doručená osobne alebo 
doporučenou poštou do miesta doručenia podľa tohto bodu bude považovaná za doručenú 
priamo do vlastných rúk, a to i v prípade, ak bude vrátená prenajímateľovi ako písomnosť 
nájomcom neprevzatá. Ak nebude možné nájomcovi písomnosť doručiť na túto adresu 
podľa tohto bodu, považuje sa písomnosť za doručenú nájomcovi dňom jej vrátenia 
prenajímateľovi, a to aj v prípade, že sa nájomca o tom nedozvie. 

 
9. Nájomca sa zaväzuje umožniť prenajímateľovi, alebo ním povereným tretím osobám, 

kontrolu využívania prenajatých pozemkov, Stavby a areálu a umožniť prenajímateľovi 
vstup na tieto pozemky, do Stavby a areálu, najmä za účelom kontroly dodržiavania 
nájomnej zmluvy a platných právnych predpisov s nájmom súvisiacich. V prípade, ak 
nájomca neumožní vykonanie takejto prehliadky podľa vyššie uvedeného ani na druhé 
požiadanie prenajímateľa, je prenajímateľ oprávnený vykonať takúto prehliadku bez 
prítomnosti nájomcu a prenajímateľ nezodpovedá za prípadné spôsobené škody. 

 
10. Najneskôr v prvý pracovný deň po skončení nájmu podľa čl. IV ods. 1 tejto zmluvy je 

nájomca povinný odovzdať prenajímateľovi predmet nájmu v stave zodpovedajúcom 
dohodnutému užívaniu, pričom prenajímateľ je oprávnený v takomto prípade určiť 
nájomcovi rozsah a stav v akom je nájomca povinný prenajímateľovi predmet nájmu 
odovzdať, pokiaľ sa s prenajímateľom nedohodne inak. Bez nároku na náhradu 
akýchkoľvek nákladov vynaložených pre naplnenie účelu tejto nájomnej zmluvy. 
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V prípade, že nedôjde k dohode v zmysle tohto bodu, platí pre odovzdanie nájmu 
ustanovenie čl. IV bod. 6 tejto zmluvy. 
 

11. Nájomca nemá právo uplatňovať (ani započítavať) svoje nároky proti nárokom 
prenajímateľa na peňažné plnenia vzniknuté podľa tejto zmluvy alebo zo zákona, alebo 
zadržiavať nájomné alebo jeho časť, prípadne vyššie uvedené platby z titulu akýchkoľvek 
nárokov. 

 
12. Nájomca sa zaväzuje poskytovať bezodplatné užívanie športovísk pre verejnosť 

a poskytovať verejné parkovanie v rozsahu ............ 
 

13. Nájomca sa zaväzuje na požiadanie bezodplatne poskytnúť jeden krát ročne areál pre 
potreby Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a Hlavného mesta SR Bratislava. 

 
 
 

Článok VI 
Podmienky realizácie Výstavby areálu 

 
1. Nájomca sa zaväzuje realizovať Stavbu areálu výlučne na vlastné náklady na základe 

právoplatného stavebného povolenia a v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.  
 

2. Prenajímateľ má právo počas prípravy, realizácie a užívania kontrolovať nájomcu, či 
dodržiava podmienky nájmu dohodnuté touto zmluvou. 

 Za týmto účelom sa okrem iného vyjadruje : 
a) k jednotlivým stupňom projektovej dokumentácie, 
b) k návrhu na vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia, 
c) k vydaniu kolaudačného rozhodnutia,  
d) k spôsobu  využitia ostatných nezastavaných pozemkov. 

Nájomca je povinný predložiť svoje návrhy k vyššie uvedeným skutočnostiam, na 
vyjadrenie prenajímateľovi aj bez doručenia písomnej výzvy prenajímateľom v zmysle 
časového harmonogramu. Za nesplnenie povinnosti uvedenej v predchádzajúcej vete, sa 
nájomca zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10.000 eur za každé 
jednotlivé porušenie. Návrhy musia byť prenajímateľovi predložené v dostatočnom 
časovom predstihu, aby mal prenajímateľ lehotu minimálne 30 dní na vyjadrenie k nim. 
Vyjadrenia prenajímateľa sú pre nájomcu záväzné, pričom akékoľvek konanie nájomcu 
v rozpore s vyjadrením prenajímateľa, zakladá prenajímateľovi právo na odstúpenie od 
tejto zmluvy. Prenajímateľ sa zaväzuje odpovedať na žiadosti nájomcu v primeranej lehote. 

 
3. Nájomca je povinný do 15 dní od právoplatnosti predložiť prenajímateľovi: 

a) právoplatné územné rozhodnutie 
b) právoplatné stavebné povolenie 
c) právoplatné kolaudačné rozhodnutie 

V prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti nájomcu uvedenej v tomto bode je 
prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 300 (tristo) eur 
za každé jedno porušenie jednotlivo. V prípade, že vyššie uvedené v písm. a), písm. b) 
a písm. c) tohto bodu nebude predložené ani do 60 dní po termíne uvedenom v časovom 
harmonograme je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo 
výške 10 000 (desaťtisíc) eur za každé jedno porušenie jednotlivo. Nájomca sa zaväzuje 
zmluvné pokuty podľa tohto bodu zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry. 
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Článok VII 
Vyhlásenia a záruky 

 
1. Nájomca podpísaním tejto zmluvy vyhlasuje a zaručuje prenajímateľovi, ktorý uzatvára 

túto zmluvu spoliehajúc sa na tieto vyhlásenia a záruky, že: 
a) nájomca je právnym subjektom platne existujúcim podľa zákonov Slovenskej republiky, 
b) nájomca nie je v úpadku, nebol ním alebo jeho štatutárnym orgánom alebo treťou 

osobou podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok a ani mu úpadok nehrozí, 
c) nájomca nebol ako právnická osoba zrušený, či už likvidáciou alebo bez likvidácie a ani 

neprijal žiadne rozhodnutie za týmto účelom, 
d) proti nájomcovi nie je vedené žiadne exekučné a ani iné konanie o výkon rozhodnutia 

alebo iné obdobné konanie, ktorého výsledkom by mohlo byť akékoľvek peňažné alebo 
nepeňažné plnenie, alebo iný právny záväzok na ťarchu nájomcu, ktorý by mohol zmariť 
alebo sťažiť plnenie záväzkov nájomcu vyplývajúcich z tejto zmluvy, 

e) osoby podpisujúce túto zmluvu v mene klienta vyhlasujú, že sú plne spôsobilé a 
oprávnené podpísať túto zmluvu, a že neexistuje žiaden dekrét, výnos, vyhlásenie, 
príkaz, nariadenie, list alebo iný dokument vydaný spoločníkom, členom, akcionárom 
alebo akýmkoľvek orgánom klienta alebo súdom alebo orgánom štátnej správy 
alebo štátnej moci SR, ktorý by akýmkoľvek spôsobom obmedzoval oprávnenie klienta 
a/alebo osôb podpisujúcich túto zmluvu v mene klienta, podpísať túto zmluvu 
a zaviazať ich k plneniu povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

 
2. V prípade, že sa akékoľvek vyhlásenie alebo záruka podľa bodu 1 tohto článku ukáže ako 

nepravdivá alebo zavádzajúca, bude sa to považovať za hrubé porušenie tejto zmluvy, 
oprávňujúce prenajímateľa od tejto zmluvy jednostranne odstúpiť ako aj oprávňujúce 
prenajímateľa požadovať od nájomcu náhradu škody, ktorá mu nepravdivým alebo 
zavádzajúcim vyhlásením alebo zárukou vznikla.    

 
 

Článok  VIII 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Dlhodobý nájom pozemkov bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. ............ zo dňa ............., ktoré tvorí Prílohu č. 4 k tejto zmluve. 
 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými 
stranami 
 

3. Nájomné právo k pozemkom podľa tejto zmluvy predloží prenajímateľ na zápis záznamom 
do Listu vlastníctva v katastri nehnuteľností, k čomu ho nájomca týmto splnomocňuje. 
Zmluvné strany sa dohodli, že správne poplatky spojené s týmto zápisom bude znášať 
nájomca. 

 
4. K zmene dohodnutých podmienok nájmu môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody 

zmluvných strán formou písomného dodatku, alebo ak to vyplýva zo zmien a doplnkov 
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platných všeobecne záväzných právnych predpisov. Jediné výnimky tvoria prípady opísané 
v tejto zmluve. 

 
5. Pre právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia 

Občianskeho zákonníka a ostatných platných všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 

6. Táto zmluva sa vyhotovuje v slovenskom jazyku. V prípade jej akéhokoľvek prekladu do 
akéhokoľvek iného jazyka je v prípade sporu o jej výklad rozhodujúce jej slovenské znenie 

 
7. Práva, povinnosti a záväzky z tejto zmluvy vyplývajúce prechádzajú aj na eventuálnych 

právnych nástupcov jednotlivých zmluvných strán. 
 

8. Nadpisy nad jednotlivými článkami slúžia len k ľahšej orientácii a nebudú vykladané tak, 
aby obmedzovali alebo ovplyvňovali akýmkoľvek spôsobom význam slov v akomkoľvek 
článku tejto zmluvy. 

 
9. Zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi, že túto zmluvu neuzatvárajú za 

nevýhodných podmienok, že ustanoveniam zmluvy porozumeli, tieto vyjadrujú ich 
slobodnú a vážnu vôľu a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť. 

 
10. Pokiaľ sú v tejto zmluve, jej dodatkoch a/alebo prílohách a/alebo osobitných dohodách 

k tejto zmluve, ich dodatkoch alebo prílohách, 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 ich 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 neplatného alebo neúčinného alebo neaplikovateľného 
ustanovenia a to v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia výzvy jednej zmluvnej 
strany druhej zmluvnej strane. 
 

11. 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. 

 
12. Zmluva sa vyhotovuje v deviatich rovnopisoch, siedmych pre prenajímateľa a dvoch pre 

nájomcu. 
 

13. Pre odstránenie pochybností zmluvné strany najmä na účely konaní pred príslušnými 
orgánmi verejnej správy spoločne vyhlasujú, že platnosť tejto zmluvy zakladá v celom 
rozsahu práva nájomcu na realizáciu Stavby a prevádzkovanie areálu podľa definícií tejto 
zmluvy a v zmysle jej príslušných ustanovení; na účely konania pred príslušnými orgánmi 
verejnej správy sa v prípade pochybností považujú ustanovenia o právach nájomcu na 
užívanie Predmetu nájmu za účinné v celom rozsahu od dňa nadobudnutia platnosti tejto 
zmluvy. 
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14. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 
Príloha č. 1 -  snímka z katastrálnej mapy s vyznačením predmetu nájmu 
Príloha č. 2 -  architektonická štúdia 
Príloha č. 3 -  časový harmonogram prípravných a stavebných prác na areáli 
Príloha č. 4 -  uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 

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

  

Prenajímateľ Nájomca 
Hlavné mesto SR Bratislava .................................... 

  
  
  
  
  

__________________________________ __________________________________ 
doc. RNDr. Milan FTÁČNIK, CSc. 

primátor 
................................................... 
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Oddeleni. nz€mn6ho pEnovania

vec Nijom pozenlu p.a. 11230/1
t'lc Bratislava - Nov't ttlesto

- cyklislrcli atadi6n, Ul. odboiarov,

Akcia: podk ad k slanovisku MAGS OUP 35627/2012 - 33 250
Ciso ednana OIJP 129/ 2012 Vvbavue Ina arch E Kailova
Kataslrane lzemre Nove Mesro Par@ly: 11280/1, 34, 35, 46, 43, 54 - 57

oltum vybavenia 5 3 2012
nvesr an9 zamei nalom pozemku
zuoaiflod"wel.oqls M l-r'd'1o !

-6 0l ?0ll

KONSTATUJEIIIE:
nzemnoo enovac a dokumenlaca:
llPN hl. mesta SR Braiklavy 2007, schvAlent lznes Msz a 123l2aal dia 31 5 2aa7
vznenlneskodich zmien a dopnkov stanovuje na parceich a.11280/1 34 35 46,43 54-
57 v k Lj Nove M€sto funkEne vyutitie aporl telovichova a volni das d funkcie 401, p och.
ie charaklerlzovand ako sl.blzovane izemie.
stahilizovana izenie )e nzem e hesle. v klorom uzemny pEn
. ponechava staasne funkine vyu:tie
. predpokadi mietu siavebnich zisahov preva:ne lormou doslaveb Fristavelr.

nadslav eb preslavieb a novostavieb, praom sa zesadne nemeni chaEkter
slabi izovan6ho L:rzemla

Nierilkom a lmlom pre novLi vistavbu vslabizovanom nzemile najma charaklerislcki
obraz a propofde konk€heho !:ema. klor6le nevyhnulna pri obstarbvani podrcbnejgch
dokumenliclia ebo pi hodnoteni novet vislavby v stablzovanom uzediakceploval chr,nf
a rozvilaf Posudzovanle doslav eb preslav eb. nadstavieb a novosiaveb v ramci
slabi zovany.h ,zemi sa uskutodhule na zak ad€ ukazovalelov inle.zlty vyuzita 

'izemia 
vo

funkdnel ploche Ak novi navrh nereipektuje charaklerislcke prncipy. klor€ repr€zenlult
exstujocu zestavbu a vna5a do zastavby neprjale ni kontrasl resp neLimerne zata:ene
pozeffku n ele mo:n6 bknlo slavbu v stablzovanon 

'jzemiumieslnit
predmel:adosll

Predmetom;adosti ie slanovsko knejmu poz€mkov na U odboiarov. parce n€ a

l2a1h.34 35 46. 48. 54 - 57 a stavby sirp d 7763 nachadzalncej sa na pozemku parc

d 11230/57 vkn Nove Meslo formou obchodnel verejnel sLita2e !3jh!!lqQ! lllllo
oozemkov za Llae om vvbudovan a Soodov6ho aredlu a podzemneioa ovace oareze

V znysle reguacie lunkdn4ho lyutila pl6ch slanavenei v UPN ht ,esfa SR AErls/€vv
v 2neni neskotSich znien a d.ptnkav na lunkinej ptoche Epa'lu telalichavv a votneho aasu

. kltA a olvarene ihtiska, za adenia a arcely Spatlu, telavichavv a vatn4ho dsu

, zariade nia a ve denia f I a dopravnei vybavehasti pte obstuh u nzenta pt iptstna

Z hladiska fDnkeneha vtutiia nzenia hadnolinezenervislavby SpotloGha arcelu
a por)zennel patkava.ej garate aka sUad s UPN hl nasta SR Atalislary.

Ptinawhu hnatova pnesboveho iesehia ptednetnei stavby pata.luiene dadiat
rcguia.iu stabitizo@nich nzeni stanovent v UPN hl nesta SR Btulislavv

Schvbi: RNDr Micha Babiar

ir' : ri



l\'IA(is oNN 401/2012 20.2.2011

sp/L4v TEtovicHov\rtct,,1 RE(REAaNYCjI
ZA RIADET\I HIA UNEHO MEST.'{ SR BR,4TI5LAVv

lrrn.ka 1, 831 U B n t$nton

ililIilililililItilililililIilIilffi ntilililllillilililt
r1AGOPOODYTRS

I
'ryilyi!]jr:1*l:

I { 02 .'L|? l

.43y'77 r,--xrufl

- 
-_.- -: I

vcci Cykhticki itididnj kt, Nov6Moslo st,.ovisko

I-islon 213.22012 $e ntr poziadali o vydade $anovhka k piFravovmcj obchodnej
lerejnej sriiti ia dlhodobi nijonr po/ctuko! m parccldch e. 11280/1- I1280/r'1. I1280/li.
11280/16. 11230/43. 11230/s4. 11280/55, 11280/56, 11280/57 a navby srjpisnd ii\l{,7763
drchidajriej e n!pozenktrprrc. d. 11280/46 a vadtim pozenku Farc a 11280/57 !k n

Nov; Mcsto za Lidelonr vybudo\dia lFonoviho areAlu a podzenrnej ptrkovacci gardze

Nrir.rlanizecia snhlasi s p ltinorlrin1 naclo m lyuzilia u\eden)tch poTenrko\ tslavby m
vybudovanle .tonovelo aEilLr apodzenrnet Farkolacej gal.ze. daliie srupne projeklolci
dokunreDdcie tirdme predlozia na DjodFnie.

Hlatn€loreas sMNuw

tis.loz;icliyroranski

nif tor. +Lri,nj yLIF B rd.ri sto, aish ia tt l293lAl2nzm, tCA: aa17i663 , tC D P t t: s K 1010301695



MSt. &uktf lftb1j

'nratish a Nar! ifuto

{!6//

ooc RNDr Mran Fladnk CSc

primdlor hL nesla srovenskeJ.epub ky Brai slavy

ilil t| ilililiilililililt|| llill
IlAGOPOODTHzT

,t',4:J/l

vsLjvsosiisvasou:adosrouo=uralieslanovskakvyuziupozemkovparcell2s0/1 11230/31

11230/35 r1230/46 112Aaa3. 112aot54 11230/55 11230/56 rr230/57astavbysupsndcsD7763

nachadzalLlcel sa na poz€mk! parc 6 11230/46 a v 6ast na pozemku parc d 11230/57 v k Ll Ndvo

Meslo preLldey vybudovania spodov6rro a€e u a podzemnel pa ova@l gara:€ vem ozf,3mlrem :e

svyutiih clovanych

novovybudovaneho apodov6ho areru bude sLuzl bezpah€ vdelnost v rozsahu 20 % pocriy pre

uaey spodu, oddychu 6 rckeacle s preslorom 2OO m'utenym n6 ven,jen e psov

zsroveil s dovo urem podoikiLlf ,e proriou ndvfiu by mao byl ar reaen e {v sacei dynam*er

(Jop'dy strEntbcou na u ou Baikask! a rmavski s vy Ljrjen m u ce odborsGkei vlel'o sLrvislo*

vam navaulem aby pre dopravni obslhu Narcdnerro t€tusovdho centa od lride odbolarov bo

vyrvdeni ko,idd pre pristupov'j konm kacu



vtpis
zozs:dndia komsielinan.nej stardsiea prespr:vu a podnikanias

.b.hodf,er reEjrer sfta:e na dhc'robt iarom iehnllehon za u.erom
obreklu byDeho cykisl'ckeho atad oia na u

odbola,ovatu ndsrova atD poz

o mesl. SR BGr sevy

stere,o e a pr. splav!
podmenok obcriodier veGlnel

€3 u a paAovska - obrekl! bYVa a
odbola,ov 3 Ka niskDva v Braris

parc i 11230r34 -:aslavane pochy a nadvo.a

parc a 11230/41j zaslalane pocrry a fadvofa

par / 230rtij zr<lavaie p..hy 3 nadrofa
tar / 230 t zr<la!ane p..hr 3 nid.ofa
3 nalby >!p r lis ia pozemr.(h par. . r

Naromia znlva blde viiazntm u
blde v razntm u.hedza.om

prromi 3 za 3

{t

cvymere 26 m' c€rrovo o vtmere 1/ 655 n'

dn od aerejiena vtsedkov *ra:e



Vipis
zo zeznamu z rokovania Komisie dopravy. inlornaanich systemov MsZ

zo di'a 14.03.2012

Newh na vyhEsenie obchodnej verejnej s'itEe na dihodobt nrjoh n.hnul6lnGti2a laerom
vybudovania aponov€ho .rearu a parkovEka - obJ.kru bivar'tho cykristick6ho aradi6na ul.
odboj.rov a Kalin.iakova, . lo pozomkov parc, ..

rinan.nej 
'riaei 

hravn6ho mena sR

Kon sa dopravy a idfomadnich s

o mesta sR Bratsavy
hodnej verernel slraz€ ia drhodoby narom nehnurernosti za
auaparkoviska obieklubyyaehocykl{ckehoataddnana!

srals avy a lo pozemkov req slra c'
yanAdvolaov!,mere15616m2
hY a nrdvora. o vim€€,41s m2
hya nadvoia,ovtmere 103 m2
hya nadvoia ovtmere59l m2

dhy a nldvors o vtmer€ 344 m2
.parc.1r230/57-zasravan.prochyanadvora o vimer€ 26 m2. ce rovo ov!mere 17 655m2

a stavbyslp a 776s napozemkochpard d 11230/463 r12a0r57v BErsrave. k r Nove
Mesto na dobu 50 rokov spodmienkou
Ntomn.zm uva bude v'laznym u. zv€rein€navysredkov
s a:e vpripade :e najomne zmruva iebudevftaznim uch6dzaeom

Zasp,avnost Inq PelerSirnad
lajomnikkomse



Nilrb ni whlrsenic obchodnej rdejncj snCatc nx dlhodol{ n:'jon nchnurrl'noni z.
nirlom rrbudol.rnia ino nIho .re:ilu r parhovisk! o]jeLru birrl0ho clkli\ticLiho
ibdntni 'r ul. Odb0jirov, KxliniiaLdrn! ai0 Dozcnkor ta'a I l1280/1, 11280/31,
rrl30/:5. 11230/16. 11230/13, 11230/5'1, 11230/55, ll?80/56, 11230/57 inrvDv $0. i.
7?63 nr Nzenrlr0ch p,r.. i. !1280/16 n 11230/5? Y llmtishve, k n- Nov! Xlo(o! bcr
turninrinia:ti blirndho n,csia SR Brrtisl,rry

Uzncscnie d.451/2012
zo dn.15 0,1 2012

lle{il:i rxdr f . tr.:!korani matqirlu

odpornnr

l\T.iikahtr z.{!nrcl sr! lr!!!nalgJr$1!l!!B!!!li!
srh'r,l( stripo idktuni, kt.ii odzncli ni rokovturi Drcstskcj rady. vlhliseni. podnrierol
obdrdnej \{.i.ej inft€ na dlhoJobi niton n.|Dntchoni za naclor llbutLovdix
sporo\iho ue.itu a prrko!iska objck'u Lr!valaho c)Uisicriho ihdn,nr or rl odbrii.or i
K.lDiiiko\a !Br.rishrc. k n Nora liJesto. bez lnranaDej iaasli hlalniho mcstr sR
r (isl.\r'. | 10 pozcmlo\ Esislrr,.C'

r0c. a.11l80rl zanrvaDi plochr.
Ddc. a 11130'14 z$la\aDd plocht

. |.rc. i I l:80115 z.sli\ind Dlocht
' f.rc. i I l23tr/.16 zxsli\ari plo.h)

px.c i ll230rl1l zslNnn! plo.hy
l],.c i ll2lllrjl /xnr\!ni tnr.hl
l).c i 11230't5 zn!\!nd pkrch]

l]Jrc a 11280/t6 7rrlllnittrhY
Frc. a I1lS0r,<7 73{avroi floch} 2a nrr. celk.r. \o \io]e.c

ll30ri7 vBrdislrr! L n- i n.\Lrr srD. a. 7748 na pozcmkoch par i. 11280/.16 a I

Nijonrni' znnrr bude \ilaarirn uchidzraoF poJ srni d! l0 tlni od r\.r.jrdix !ind[d\
sulxtc vpfiradc, ic n:ijonmi,mlu\! oeLrudc vitr?nlm uchidTrioor r uredenon (emine

nodprsori. lolo uznesenie nrr'i Dlatnosa



BRATISLAVA

Masistr{t hlavn6ho mesta SR Bratislaw
oddelenie n6jmov nehtrutel'nosti
Primaci{lne n6m, 1

P. O. Box 192

814 99 BratislaYa

1tililil || il]ilil]ilIIil ililililililililltilililtililItilililil

Bratislava
20.2.2012Vala zna6ka:

MAGS ONN
3532712012

Naia atadka:
40312012

Vybavuje: / Iinka:
Irg. Hargas,44373238

Vec: CyklisticLi 5tadi6tr, kli' Nov6 Mesto - stanovisko

Listom z 13.2 2012 ste nAs poziadali o qdanie stano'r'iska 
. Il:pr,al"oJfej 

obchodnej

u","jn"j',,iiuzi nu an.'odobv najorn pozemk?i;1,11:"iillr;r)'ll"ql;,1',31K'.11i"'9?;;
r1280t46' 11280/48' ]]'191f11-lt ?t! t t*0/46 a v dasti na pozemku parc 0 r 1280/s7 v k u'

LX"liti:it?Jitr#'ffi::ffii si"""'"r'" "i"iii " 
poi""*"i p'-t'o*""i g'*"'

Na-ia orsaniz6cia sihl*i t pfuoou*y- 'iJeiom 
quzitia uvedenlfch. pozemkov a stavby na

;fi;#;;;;;6h;;"i1' " 
poal"^to"j-ptto*cej gar'ze ial.ie stupne projektovej

dlkumentdcie iiadame predloZif na ryjadrenie

S pozdravom sPMvA TEITYYC OvNYClr

A REKREAeNf cli zARlADElf

SPRAVA TELOV! CHO VNiCH A REKREACNYCH

liptro ttti uuvN EHo MEsr A sR BRATtSLAvv

Iundcka 4, 831 04 Brutislava

}1AG9POODY7RS

rAGtsrRAT HL n. 8R BRATtSiLAw

Cisro iit : 42%4a12/a2o0, Iao: au7g68' Ie DPH: sK 2a20607695

\,Banka'o' spojenie: \aJB Brahslaa| - ftesta'



x,tBr. Kdttf Wy
sto,r0sta

Eratisfarta - X@oe lttuto

TRAT HL. M. sit Bnrr'lsLAVY:

tr 
'Irtil-dl'tgtct'v-7

Iilililil ril illilllillillllllllllilillllililillrillilil ril

TlAGOPOODTI,I2T

Bratislava, 13.03.2012

t. j. Stat.: 29512012

V5:eny pen prim6tor,

v s(vislosti sVasou ziadost'ou o zauiatie stanoviska k vyu:itiu pozemkov parc. e.1128011 11280134,

11280135, 1128A146, 11280148, 11280154, 11280155, 11280156, i 1280/57 a stavby sUpisn6 dislo 7768

nach6dzaj[cej sa na pozemku pafc. d. 11280/46avdasti na pozernku parc d l1280i57vk ! Nov6

l\,lesto pre i6-.ly vybudovanla aportoveho arerlu a podzemnej parkovacei gar6ze V6m oznamujem, Ze

s vyuziiim citovanych pozemkov k uvedenemu idelu slhlaslm za podmienky, Ze dast

novovybudovan€ho Sportoveho are5lu bude sl(Zif bezplatne vereinosti v rozsahu 20 % plochy pre

u6ely soort- oddychu a rekre6cie s oriesto-o'r 200 T) urcenirr na vencer e osov

Zerovei si dovoluiem podotknLlt, Ze pfioritou nevrhu by malo byt ai fiesenie sivisiacej dynamickej

dopfavy s orient6ciou na uli6! BajkalskLl a Trnavskll s vyliienim !lice Odboi6lskej V teito slivislosti

Vam navrhujem, aby pre dopfavn0 obsluhu Nerodneho tenisov6ho centra od ujice Odboiarov bol

vytvoreny ^o'dor 
pfe pf stJpovu komJn'k6ci-.

Doc. RNDr. N4ilan Ft6enik, csc.

prim6tor hl. mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Pdmaci6lne nem. d. '1

814 99 Bratislava

1 5 -03- ?c1?

J3'



Vipis
zo zasadnutia komisie finananej strat6gie a pre spravu a podnikan;e s majetkom mesta MsZ

konan6ho dia'13.3.20'12

parc. 6
parc c

parc. c

parc. c

K bodu a. '16

N6vrh na vyh16senie obchodnej verejnej slta:e na dlhodoby najom nehnute'nost za ldeom
vybudovania Sportoveho are6lu aparkovska objektu bi/va eho cyklstck6ho Stad6na na u

Odbojarov a Ka naiakova, a to pozerrkov parc d 11280/T. 11284134, 11284/35. 11284146, 11284148
1128A154, 1128A155 1128A156 11280151 a stavby s[]p a 7768 na pozemkoch patc. a. 11280146
a11280/5TvBratislavekuNoveMestobezfinandneju6asthavn6homestaSRBratsavy

Navrh uznesenia:
Komisia finantnej strat6gle a pre spfavu a podn kan e s maletkom mesta li,4sz odporlda l\4sz
schvalit'vyhlasenie podmienok obchodnel verejnel sLlfaZe na dlhodobi nejom nehnute'nosti za
l6eom vybudovan a Spo.toveho are,llu a parkoviska objektu bival6ho cykllstrckeho Stadi6na na u
Odbol6rov a Ka inaiakova v B.atrs ave, k.! Nov6 l\/esto bez inandnel Lldastl havn6ho mesta SR
Bratislavy a to pozemkov registra,,C":

' parc.6. 1128Ah - zastavan6 plochy a nddvoria, o vimere 15.616 m'?

parc. t.11284134 zastavan6 p ochy a nadvora, o vimere 415 m'
'280 35 zas_avanepoc'r/Jrid\,o a.o\,yree 08n
'28046 zrs-a"andpoch,ac;d\,o a.o\,iree59' n
'28048-zrsrav.nepochr. 6d\,o a.o tjree26 r
1280/54 -zastavan6 p ochy a nadvora. o vimere 13 rn'
1280/55 -zastavan6 p ochy a n6dvora. o vimere 16 rn'^
1280/56 -zastavan6 p ochy a nadvora, o vimere 844 m'

parc. a. 11280157 -zastavane p ochy a nadvora, o vynere 26 m'?, celkovo o vimere 17 655 m':
- astavby slp d 7768 na pozemkoch patc. a. 1128A146 aT1280/57 vBratsave k L] Nove

IVIesto
na dobu 50 rokov, s podrn enkou:

Najomna zmluva bude vitaznim uch6dzaao.. podpisana do 30 dnj od zverejnenia vysledkov si[a:e
Vpripade, Ze najomnd zmluva nebude vitaznl/m uchadzadom v uvedenom terrnine podpisana toto

Hlasovanie:
I ^r^t n 7.1r7:l<' n

Za sprevnosi opisu: Ing Henf
V Bratislave. 1 3.3.2012

IVIdLichov6



Vipis
zo ziznamu z rokovania Komisie dopravy a informadnych syst6mov MsZ

zo dia 14-03-20'12

K bodu 2

NSvrh na vyhlesenie obchodnej verejnej sithZe na dlhodobi najom nehnutel'nosti za faelom
vybudovania Sportov6ho arealu a parkoviska - objektu bival6ho cyklistick6ho Stadi6na ul.
Odbojarov a Kafinciakova, a to pozemkov parc. a. 11280/1, 11280134, 112AU35, 11280146,
112a0148, 11280154, 112A0155, 112A0156, 11280157 a stavby sip. a. 7768 na pozemkoch parc.
e.112ao146 a l1280157 v Bratislave, k. i. Nov6 Mesto bez finandnej idasti hlavneho mesta SR
Bratislavy.

Uznesen e:

Kom s a dopravy a infofmaanich syst6mov I\,4s2 po prerokovani mater 6lu

odooniaa

N,4estsk6mu zastupitelstvu h avn6ho mesta SR Bratislavy
schvelit'vyh ,senie podrn enok obchodnej verejnej srtaze na dlhodoby najom nehnutelnosti za
[6e om vybudovania Sportoveho are6 u a parkoviska - objektu b)ival6ho cyk istickeho Stadl6na na ul.
Odbojerov a Kaln6iakova v Bratislave, k.t. Nov6 [,4esto bez finan6nej [6asti hlavneho n]esta SR
Bratislavy, a to pozemkov registra,,C"l
- parc. a. 11280/1 -zastavan6 plochya nadvofia, ovymere 15.616 m2
- patc a.11280/34 - zastavan6 plochy a nadvoria, o ytmete 415 m2
- parc. i,. 11280135 - zastavan6 plochy a nadvoria, o vymere 108 m2

parc. t. 11280146 - zastavane p ochy a nadvoria, o vymere 591 m2
- patc t 11284148 - zastavane plochy a nedvora, o vymere 26 m2

parc t 11284/54 - zastavan6 plochy a n6dvoria o vimere 13 m2
- patc. i.11284/55 -zastavane plochy a nadvoria ovimere'16m2
- parc.4.11284156 -zastavane plochy a nadvoria, o vlirnere 844 m2
-patc a 11280157 -zastavane plochya niidvoria, o v\7mefe 26 m2, celkovo o vimere 17.655rn2
- a stavby sup a. 7768 na pozemkoch patc. i,. 11280146 a 11280/57 v Bfatislave, k. i. Nov6
I\,4esto na dobu 50 rokov s Dodmienkou:
Nejomna zm uva bude vifaznlTm uchadzadom podpisan6 do 30 dni od zverejnenia vysledkov
sut'aze. V pripade, Ze ndjomn6 zmluva neb!de vit'aznJTrn uchadzadom v uvedenorn termine
podpisana toto uznesenie stratl platnosf.

Hfasovanie: pritomni: 5 za:4 prot 0 zdrzal sa 1 neh asoval: 0

Uznesenie bolo odsIhlasen6.

V Bratislave 14.03.2012

Za spr6vnost': Ing Peter Strned
tajomnik komisie

l\,49r. Jozef Uhler, v.r
predseda komsie



KOMISIA UZEMNEHO A STRATEGICKEHO PLANOVANIA
l\,4estsk6ho zastupitel'stva hlavn6ho mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vipis zo zasadnutia Komisie tzemn6ho a strategick6ho planovania, iivotn6ho prostredia
a vistavby MsZ konan6ho di.a 19.3.2012

K bodu 6:

Niivrh na vyhlasenie obchodnej verejnej sit'aie na dlhodobi nejom nehnutel'nosti za !delom vybudovania
Sportov6ho areelu a parkoviska - objektu bival6ho cyklistick6ho ltadi6na ul Odbojerov a Kalindiakova, ato
pozemkov parc. i. 1128011, -34, -35, -46, -48, -54 aZ -57, astavby stip. d. 7768 na pozemkoch parc. a.
'11280/46,-57 v Bratislave, k.!. Nov6 lVesto bez finandnej !6asli hlavn6ho mesta SR Bratislavy
Spfacovatel: Ing. lvan Krlsiof (odde enie naimov nehnutel'nosti)

Komisia !zemneho a strateg ck6ho pienovania, Zivotn6ho prostredia a vistavby po prerokovani materialu a disk!si
sliahla maier6 na dopracovanie podl'a vyladrenia oddelenla mestskej zelene Okrem toho by mal b!'t podrobnejsie

6pecifikovan6 podnrienky

Michal Mu16nsky, v. r.
predseda konrisie

Vyhotovila:
Eva Rifllkove, iajomnidka komis e
V Bratlslave, dia 2'1. marca 2012

"f-/."L',2-



KOMISIA PRE SKOLSTVO. VZDELAVANIE A SPORT
MESISKiJHO IASIl]PIIIiI:S'I'VA HI, M},SIA SR I]RAIISI,AVY
I'ITIMALIALNL. NAM. I. I')i 8I4 9' tsRAII)LAVA I

Stanovisko

l< nhrlhLr na vyhl/rsenie obchoclnej velejnej sirlaZe lla dlhodr)bi niijom nehnutel'nosti za

Lrielom r'1budo!i,uia Sportovdho arerilu a ptrrkr.-rviska obiektu b_l'val6ho cyklistickiho
S1.di(ina nr ul. Oclboj6r'ov a Kalintiakova v llA. k.ir. Novd i\,{csto bez finandncj irtasti
hl.nr.Sl{ 13r'atislar,l

Konrisia po diskusii odporiia mestsk6mu zastupilel'stvu schl{lit' dlhodob! ndjom
nehnutel'Dosti za iielom vYbudovania iporfov6ho areilu a parkoviska - obiektu
bivalaho cr"klistick6ho St:rdi6n. na ul. Odbojdror a Kaliniiakova v BA, k.i. Nol6 Nlesto
bcz finrDincj iliasti hlavn6ho mesta SR Bratislavy

Hlnsol:rnic:
zlt - 7

Pfolr - ll
zdrTll sa - 0

llratishva 2i.3.2012

. -l\l
li sIf.l\ llirst: \t.l[.-
s (lrnlil l(\sko\n / _

\"2, lelorrnlK Kollllsle

lng. Pctel I-eni. v.r.
predseda konlisie pre Skolst\'().

vzdeli!anie a ipo MZ



Nivrh ra vl-hlisenie obchodnej verejnej srifaie na dlhodobi nijom nehnutel'nosti za

fielom vybudovania Sportovdho areflu a parkoviska - objektu bfvat6ho cyklistick6ho

itadi6na na ul. Odbojirov a Kaliniiakova, ato pozemkov parc. d. 11280/1, 11280/34'

11280/35. 11280/46, 11280/48, 11280/5{, 11280/55, 11280/56, 11280/57 a stavb-v sip i'
7768 na pozcmkoch parc i' 11280/46 a 11280157 v BratislaYe, k. i. Nov6 Mesto, bez

linaninei tiiasti hlavn6ho mesta SR Bratisla

Kod uzn.: 10.7.1

Uznesenie E. 45112012
zo dna 15.03.2012

Nlestski rada po prerokovani materidlu

odporrida

Mestskimu zastupitefst\'11 hlavndho mesta SR Bratislaw

schvilit' s pripomieDhami, ktoi6 odzleli na rokolani mestskej rady, vyhldsenie podn-rienok

obchodnej verejnej srifa-:e na dlhodobli nrijom nebnutefDosti za ildelom rybudovania
iportovdho are6lu a p:rkoviska objektu bjval6ho cyklistickdho stadi6na na ul Odbojirov a

Kalindiakova v Bratislave, k. ri. Nov6 Mesto, bez finandnej ridasli hlavniho mesla SR

Bratislavy. a to pozemkov registra,.C":
- pu...t. t-tO/t zastavand plochy a nidvoria, vo rlinrere 15 616m'?,
- parc. d. 11280/3,1 zastavand plochy a nadvoria, vo vimere 415 m',
- pafc. i. 11280/35 - zastavand plochy aniidvo a, vo lj'nerc 108 m',
- parc. i. 11280/,16 zastavand plochy a n6dvoria. vo qimere 591 m',

parc. d. I 1280/,18 zastavan6 plochy a n6dvoria, vo vlimere 26 n'.
- parc. d. 1 1280ii4 - zastavand plochy a nddvoria, vo vimere l3 m-,
- parc. i. 11280/55 zastavan6 plochy a niidvoia, vo vimere l6m',.
- parc. d. 1 1280/56 zastavand plochy a nddvoria, vo vimere 84'1 m:.
- palc. d. 11280/57 - zastavand plochy a n6dvoria, vo vjmere 26 m', celkovo r o I j rnere

17 655 m".
- a stavby srip. d.7768 na pozemkoch parc. d. 11280/46 a11280157 v Bratislave. k. u.

Novi Mesto,
na dobu 50 rokov,

s podmienkou:

N6jomni zmluva bude vifazlim uchedzadom podpisan6 do 30 dni od zvercjnenia visledkov
srit'aie. V pripade, Ze nijomnii zmluva Debude vit'aznlin uchddzadom v uvedenom termine
podpisan6, toto uznesenie stlati platnosf.





Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na dlhodobý nájom nehnuteľnosti za 
účelom vybudovania športového areálu a parkoviska – objektu bývalého cyklistického 
štadióna ul. Odbojárov a Kalinčiakova, a to pozemkov parc. č. 11280/1, 11280/34, 
11280/35, 11280/46, 11280/48, 11280/54, 11280/55, 11280/56, 11280/57 a stavby súp. č. 
7768 na pozemkoch parc. č. 11280/46 a 11280/57 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, bez 
finančnej účasti hlavného mesta SR Bratislavy 

Kód uzn.: 10.7.1 
5.3. 

5.3.1 
5.3.2 

 

Uznesenie č. 541/2012 
     zo dňa 16. 05. 2012 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča  
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

schváliť vyhlásenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na dlhodobý nájom nehnuteľnosti 
za účelom vybudovania športového areálu a parkoviska – objektu bývalého cyklistického 
štadióna na ul. Odbojárov a Kalinčiakova v Bratislave, k. ú. Nové Mesto bez finančnej účasti 
hlavného mesta SR Bratislavy, a to pozemkov registra „C“: 

- parc. č. 11280/1 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 15 616 m2 
- parc. č. 11280/34 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 415 m2 
- parc. č. 11280/35 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 108 m2 
- parc. č. 11280/46 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 591 m2 
- parc. č. 11280/48 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 26 m2 
- parc. č. 11280/54 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 13 m2 
- parc. č. 11280/55 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 16 m2 
- parc. č. 11280/56 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 844 m2 
- parc. č. 11280/57 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 26 m2, celkovo o výmere 

17 655 m2 
- a stavby súp. č. 7768 na pozemkoch parc. č. 11280/46 a 11280/57  v Bratislave, k. ú. 

Nové Mesto 
na dobu 25 rokov,  
 
s podmienkami: 
 
Nájomná zmluva bude víťazným uchádzačom podpísaná do 30 dní od zverejnenia výsledkov 
súťaže. V prípade, že nájomná zmluva nebude víťazným uchádzačom v uvedenom termíne 
podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 





 


