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Návrh uznesenia 
 
 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nájom nehnuteľností – pozemkov registra „C“ 
v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7962/2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, 
o výmere 138 m2, parc. č. 7963/1, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 289 m2                
a parc. č. 7963/2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 254 m2, a stavby súp. č. 
2892 umiestnenej na pozemku parc. č. 7963/2, s drobnými stavbami na Mýtnej 33, ktoré sú 
zapísané na LV č. 1656, občianskemu združeniu OZ Vagus, za účelom zriadenia nízkoprahového 
denného centra pre ľudí bez domova, na dobu určitú 10 rokov, za nájomné 1 Euro ročne odo dňa 
nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy, 
 
 
s podmienkou :   
  
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v mestskom 
zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná toto 
uznesenie stratí platnosť.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dôvodová správa 
 
PREDMET NÁJMU  :    Nehnuteľnosti - vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy,  
          pozemky parc. č. 7962/2, parc. č. 7963/1, 7963/2 a stavba súp. č.   
          2892, s drobnými stavbami (sklad a fotokomora) na Mýtnej 33,   
      v k. ú. Staré Mesto       
   
ŽIADATE Ľ :  OZ Vagus, Čelakovského 2, 811 03 Bratislava 
       

  
ŠPECIFIKÁCIA  NEHNUTEĽNOSTÍ 
POZEMKOV : 
               celková                 výmera predmetu               
Parc. č.         LV      druh pozemku               výmera v m2  =    nájmu v m2             
7962/2        1656   zast. plochy a nádvoria         138 m2     
7963/1        1656   zast. plochy a nádvoria         289 m2 

7963/2         1656   zast. plochy a nádvoria                 254 m2 
__________________________________________________________________ 
SPOLU               681 m2  
 
STAVBA :  
súp. č. 2892 umiestnená na pozemku parc. č. 7963/2, LV č. 1656 
 
 
ÚČEL NÁJMU  :   zriadenie nízkoprahového denného centra pre ľudí bez domova 
 
VÝŠKA NAVRHOVANÉHO NÁJOMNÉHO :  
 
Je stanovená v súlade s návrhom žiadateľa, keďže ide o verejnoprospešný účel vo výške 1 Euro 
ročne za celý predmet nájmu.  
 
(Informácia : Stanovenie ceny v súlade s Rozhodnutím 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 :   
1. 9 Eur/m2/rok za plochu o výmere 427m2, čo predstavuje sumu vo výške 3843 Eur  
2. 25 Eur/m2/rok za plochu o výmere 254 m2, čo predstavuje sumu vo výške 6350 Eur 
3. 90 Eur/m2/rok za plochu o výmere 254 m2, čo predstavuje sumu vo výške  22 860 Eur 
 
DOBA NÁJMU :   nájomná zmluva bude uzavretá na dobu určitú 10 rokov 
 
SKUTKOVÝ STAV :  
 
 Dňa 31.5.2012 bola Hlavnému mestu SR Bratislave doručená žiadosť Občianskeho 
združenia VAGUS (ďalej len „OZ VAGUS“) o prenájom budovy na Mýtnej 33. OZ VAGUS 
zameriava svoju činnosť na pomoc ľuďom bez domova, ľuďom v hmotnej a sociálnej núdzi, 
dlhodobo nezamestnaným, znevýhodneným uchádzačom na trhu práce a ľuďom v akútnej kríze.  
 

Sociálne služby zamerané na pomoc uvedeným skupinám obyvateľov sú v hlavnom meste 
veľmi nízko rozvinuté a preto oceňujeme snahu občianskeho združenia o ich zabezpečovanie a 
rozširovanie. Pre hlavné mesto vyplýva zo zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 
v znení neskorších predpisov povinnosť zriaďovať  nízkoprahové denné centrá, v ktorých sa 
poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné 



podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie. 
V nízkoprahovom dennom centre sa podľa zákona o sociálnych službách poskytuje sociálne 
poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, nevyhnutné ošatenie 
a obuv a utvárajú sa podmienky na prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie 
nevyhnutnej základnej osobnej hygieny a záujmovú činnosť. 

 
Pri tejto sociálnej službe bol pri analýze sociálnych služieb zameraných na pomoc ľuďom 

bez domova vykonanej v roku 2010 zaznamenaný markantný rozdiel medzi kapacitou existujúcej 
služby a počtom ľudí bez domova nachádzajúcich sa na území hlavného mesta. Jediné 
nízkoprahové denné centrum sa nachádza v Mestskej časti Nové Mesto a jeho prevádzkovateľom je 
Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha (pre porovnanie: kapacita zariadenia je 100 klientov, 
odhadovaný počet ľudí bez domova na území hlavného mesta je 900 ľudí). Hlavné mesto napriek 
svojej zákonnej povinnosti doposiaľ nezriadilo žiadne nízkoprahové denné centrum. Na základe 
uvedených údajov sa Hlavné mesto SR Bratislava dostalo na prvé miesto v strednej Európe 
s najnižším počtom denných centier na odhadovaný počet klientov.  

 
Tento deficit by bolo možné čiastočne znížiť spoluprácou s OZ VAGUS, ktorému by hlavné 

mesto prenajalo budovu na Mýtnej 33 za symbolickú cenu a OZ VAGUS by uvedený priestor 
zrekonštruovalo na vlastné náklady a postupne v ňom vytvorilo nízkoprahové denné centrum 
a integračné centrum pre ľudí bez domova.  

 
Uvedený objekt bol vytypovaný Oddelením technického zabezpečenia budov Magistrátu 

hlavného mesta a dňa 15.3.2012 bola vykonaná obhliadka za účasti OZ VAGUS, OSV a OTZ. 
Správa z obhliadky bola dňa 16.3.2012 zaslaná mailom primátorovi hlavného mesta. V správe sa 
konštatuje, že ide o objekt, ktorý vyžaduje kompletnú rekonštrukciu a teda i nemalú investíciu, 
z čoho vyplýva, že musí ísť o dlhodobý prenájom objektu. Pre sledovaný zámer je objekt ideálny 
svojim rozmiestnením i polohou. Nachádza sa v mestskej časti Bratislava - Staré Mesto v blízkosti 
centra, hlavnej stanice a Račianskeho mýta, teda v oblastiach, kde je zvýšený výskyt ľudí bez 
domova. Tým sa dosiahne stiahnutie aspoň určitého počtu ľudí bez domova z ulíc v centre mesta a 
zvýši sa spokojnosť miestnych obyvateľov a turistov. V blízkosti objektu je málo obytných domov 
a nakoľko  je súčasťou objektu oplotený dvor, klienti pri príchode do centra nebudú postávať na 
ulici pred centrom. 

 
Hlavné mesto sa dlhodobo pokúšalo uvedenú nehnuteľnosť 3 – krát odpredať formou 

vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, avšak bez úspechu, naposledy zasadala komisia na 
vyhodnotenie ponúk na prevod nehnuteľností dňa 15.06.2011, ktorá skonštatovala, že hl. mestu 
neboli doručené žiadne súťažné návrhy. Niekoľko rokov je budova neobývaná a uzatvorená, čím sa 
neustále znižuje jej hodnota. (V projekte „Nízkoprahové denné centrum pre ľudí bez domova“, 
ktorý je súčasťou materiálu sa nachádzajú fotografie objektu.) OZ VAGUS pri prenájme na 10 
rokov investuje do rekonštrukcie v rokoch 2013 – 2016 od nadobudnutia účinnosti zmluvy do 
konca roka 2013 vo výške 15 000 Eur a v ďalších troch rokoch po 10 000 Eur v celkovej výške 
45 000 eur. 

Prenájom nehnuteľnosti by bol pre hlavné mesto prínosom vo viacerých rovinách súčasne: 
• v rovine zabezpečenia poskytovania sociálnej služby formou nízkoprahového denného 

centra,  
• v rovine pomoci svojim občanom, v rovine zabezpečenia rekonštrukcie chátrajúceho 

objektu vo vlastníctve mesta, 
• v rovine zvyšovania svojho kreditu v oblasti pomoci ľuďom bez domova.  

 
Oddelenie sociálnych vecí magistrátu Hlavného mesta SR Bratislava úzko spolupracovalo 

s OZ VAGUS počas prevádzkovania stanového tábora pre ľudí bez domova vo februári 2012. 
Uvedená spolupráca viedla k zvýšeniu kvality poskytovaných služieb ľuďom bez domova.  

V júni 2012 bola medzi Hlavným mestom a OZ VAGUS podpísaná zmluva, ktorej 
predmetom je spolupráca zmluvných strán pri zabezpečení poskytovania nízkoprahových 



sociálnych služieb formou terénnej sociálnej práce (Streetwork) ľuďom bez domova na území 
hlavného mesta SR Bratislavy za účelom znižovania rizík spojených so životom na ulici 
a skvalitňovania života cieľovej skupiny. 

 
Prevádzkovanie nízkoprahového denného centra by bolo nadväznou sociálnou službou 

zameranou na pomoc ľuďom bez domova a ďalším krokom koncepčného riešenia danej 
problematiky. Bližšie informácie o plánovanom projekte a predmetných priestoroch sú uvedené 
v Projektovom portfóliu „Nízkoprahové denné centrum pre ľudí bez domova“.  

 
Z dôvodu, že sa jedná o druh sociálnej služby, pričom hlavné mesto v rámci pozemkov, 

resp. nebytových priestorov vo vlastníctve a v priamej správe hlavného mesta poskytovanie takejto 
sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách neponúka, predkladáme 
uvedený nájom pozemkov a stavby ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. 
c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 
 

STANOVISKÁ K NÁJMU :  
 
• Oddelenie miestnych daní a poplatkov - neevidujú voči žiadateľovi pohľadávky. 
• Oddelenie územného rozvoja mesta  - Územný plán hl. mesta v znení zmien a doplnkov 
 stanovuje pre územie funkčné využitie plôch zmiešané územia bývania a občianskej 
 vybavenosti. Sú to 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 mestského prostredia a zariadenia občianskej 
 vybavenosti zabezpečujúce vysokú komplexitu prostredia a mestských tried. Pozemky sú 
 súčasťou prostredia, ktoré je definované ako stabilizované územie.         
• Mestská časť Bratislava – Staré Mesto – o stanovisko k nájmu sme požiadali dňa 
 01.08.2012. 

 
 
Hlavné mesto SR Bratislava v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov zverejnilo dňa 7.9.2012 na oficiálnej stránke www.bratislava.sk 
a dňa 7.9.2012 na úradnej tabuli svoj zámer prenajať uvedený pozemok z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. 

 
 
 
 
 
 





















































ZMLUVA O NÁJME POZEMKOV A STAVBY 
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: ČSOB 
 Číslo účtu: 25828453/7500 
 IČO:  00603481 

DIČ:  2020372596 
 

(ďalej len „prenajímateľ“ ) 
 

a 
 
2. OZ Vagus    

Sídlo:    Čelakovského 2, 811 03 Bratislava 
Zastupuje :   Sergej  Kára – predseda 
podľa Výpisu z Registra občianskych združení zaregistrované na MV SR dňa 07.04.2011 
pod č. VVS/1-900/90-373 90  
Peňažný ústav:   xxxxxxxxxxxxxx 

  Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxx 
        IČO :  
 (ďalej len „nájomca“) 
 
 
 
 vyššie uvedené zmluvné strany uzatvárajú podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka 

a podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov túto zmluvu o nájme : 

 
v objekte na Mýtnej 33 

 
 
 
 
 

Článok  I 
Predmet a účel nájmu 

 
1. Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľností – pozemkov v Bratislave, registra „C“, 

katastrálne územie – Staré Mesto, konkrétne zapísaných v údajoch správy katastra pre 
hlavné mesto SR Bratislavu, ako parc. č. 7962/2, druh pozemku – zastavané plochy 
a nádvoria, o výmere 138 m2, parc. č. 7963/1, druh pozemku – zastavané plochy 
a nádvoria, o výmere 289 m2 a parc. č. 7963/2, druh pozemku – zastavané plochy 
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a nádvoria, o výmere 254 m2, a stavby so súp. č. 2892 umiestnenej na pozemku parc. č. 
7963/2, s drobnými stavbami na Mýtnej 33, ktoré sú zapísané na LV č. 1656 . 

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

zmluve vyššie uvedené pozemky a stavbu na Mýtnej 33 (spolu objekt), špecifikované 
v ods.1 tohto článku zmluvy, o výmere 681 m2, ako je to zakreslené v kópii z katastrálnej 
mapy (ďalej len „predmet nájmu“ alebo „pozemok“). Kópia z katastrálnej mapy tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č.1. 

 
3. Účelom nájmu je zriadenie nízkoprahového denného centra pre ľudí bez domova. 
 
4. Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu využívať výlučne v rozsahu a na dohodnutý účel 

v tejto zmluve a v súlade s predpismi, ktoré sa vzťahujú na predmet nájmu. 
 
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.  
 

6. Prenajímateľ vyhlasuje, že na predmete nájmu sa okrem práv prenajímateľa neviažu 
žiadne ďalšie vlastnícke, reštitučné, záložné prípadne iné práva k cudzej veci, nájomné 
práva alebo akékoľvek práva tretích osôb.   

 
 
 
 

Článok   II  
Vznik, doba a ukončenie nájmu 

 
1.   Nájom sa dojednáva na dobu určitú 10 rokov a začne plynúť dňom nadobudnutia účinnosti 

nájomnej zmluvy v súlade s Čl. VI ods. 8 tejto zmluvy. Tento deň bude zároveň aj prvým 
dňom nájmu. 

 
2. Nájomný vzťah môže byť ukončený : 
 

a)  kedykoľvek písomnou dohodou zmluvných strán, 
b) výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany v súlade s § 9 zákona č. 116/1990 Zb. 

o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,  
c) odstúpením od zmluvy prenajímateľom bez predchádzajúceho upozornenia a bez 

akýchkoľvek záväzkov voči nájomcovi ak : 
 ca)  nájomca mešká s úhradou nájomného o viac ako 14 dní, alebo 
 cb)  bez zavinenia zmluvných strán bolo príslušným stavebným úradom rozhodnuté     
            o zmenách stavby, ktoré bránia riadne užívať predmet nájmu, alebo o odstránení    
            stavby, 
e) dňom výmazu z registra združení 
f)  porušením povinnosti podľa Čl. III ods. 11 tejto zmluvy. 
 

                  3. Pre prípad výpovede dojednali zmluvné strany trojmesačnú výpovednú lehotu. 
 Výpovedná lehota sa bude počítať od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení    
 výpovede druhej zmluvnej strane.     
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 4.  Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ alebo nájomca sú oprávnení odstúpiť od tejto 
 zmluvy v súlade s § 679 Občianskeho zákonníka. V prípade odstúpenia od zmluvy sa   
 zmluva zrušuje dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej 
 strane. 

 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ nájomca po skončení nájmu podľa tohto článku 

neodovzdá predmet nájmu prenajímateľovi najneskôr do 3 dní po poslednom dni nájmu, má 
prenajímateľ právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 17 Eur za každý aj 
začatý deň, nasledujúci po dni, v ktorom sa má predmet nájmu odovzdať, a to až do 
skutočného odovzdania a podpísania protokolu o prebratí predmetu nájmu prenajímateľom. 
Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť. 
Uhradením zmluvnej pokuty sa nájomca nezbavuje povinnosti zaplatiť prenajímateľovi 
náhradu za užívanie predmetu nájmu. Zmluvná pokuta sa v týchto prípadoch do náhrady 
škody nezapočítava.  

 
6. V prípade porušenia povinnosti podľa od. 5 tohto článku, má prenajímateľ tiež právo vypratať 

predmet nájmu na náklady nájomcu a na jeho náklady uložiť zariadenie, ktoré sa v predmete 
nájmu a na predmete nájmu nachádzajú, do úschovy, k čomu tento dáva písomný súhlas 
podpísaním tejto zmluvy. Za týmto účelom je prenajímateľ oprávnený :     

 a) vstúpiť na predmet nájmu a do predmetu nájmu spôsobom a primeraným okolnostiam, 
 tzn. v prípade potreby aj za pomoci odstránenia prekážok  (výmena zámkov a pod.) 

 b) zabezpečiť prerušenie dodávky elektrickej energie, vody prípadne iných medií do 
 predmetu nájmu.    

                                          
 
 
 

Článok  III  
Úhrada za nájom a spôsob jeho platenia 

 
1. Nájomné za predmet nájmu je stanovené podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ......./2012 zo dňa 27.09 2012 vo výške 
1 Euro/rok odo dňa nadobudnutia účinnosti v súlade s Čl. V ods. 8 tejto zmluvy za celý 
predmet nájmu (slovom jedno euro). 

  
 2.  Ročné nájomné vypočítané podľa ods. 1 tohto článku sa nájomca zaväzuje uhrádzať 

jednorázovo vždy do 15. januára príslušného kalendárneho roka na účet prenajímateľa č. 
25828453/7500, variabilný symbol VS 883xxxx12 v Československej obchodnej banke, 
a.s.. 

 
3. Ak nájom začne v priebehu kalendárneho roka, uhradí nájomca aj za začatý rok nájomné 

v plnej výške, t.j. 1 Euro. Nájomné za rok 2012 sa nájomca zaväzuje uhradiť do 30 dní od 
nadobudnutia účinnosti v súlade s Čl. .....ods. ...........tejto zmluvy. 

 
4. V prípade ak, nájom skončí v priebehu kalendárneho roka, pomerná časť nájomného sa 

nájomcovi nevracia. 
 

  5.   Nájomné a ostatné finančné plnenia sa považujú za uhradené dňom pripísania na účet             
prenajímateľa. 
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    6.    V prípade, že nájomca pri platbe neuvedie obdobie, za ktoré sa úhrada platí, alebo uvedie 
obdobie, ktoré už bolo uhradené, alebo ak z úhrady nebude zrejmé, za ktoré obdobie    
nájomca úhradu poukazuje, je obdobie, ktoré bude úhradou pokryté, oprávnený určiť 
prenajímateľ sám; prenajímateľ spravidla pokryje najstaršiu splatnú pohľadávku. 

 
     7. 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 trvania nesplnenia tejto povinnosti. Povinnosť 
nájomcu platiť úroky z omeškania podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka nie je 
týmto dotknutá.  

 
8.  Nájomca sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu v súlade s ods. 7 tohto článku aj v prípade, 

ak nezavinil porušenie povinnosti. 
 
9. Prenajímateľ 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 oznámi nájomcovi písomne, zaslaním doporučenej zásielky na adresu sídla 
nájomcu. 

 Zvýšené nájomné je nájomca povinný platiť za obdobie od 01.04. v termínoch splatnosti 
nájomného dohodnutého v zmluve. V prípade, že oznámenie o zvýšení nájomného bude 
nájomcovi doručené po splatnosti nájomného za 2. štvrťrok, zaplatí nájomca rozdiel 
medzi pôvodným nájomným a nájomným zvýšeným o mieru inflácie v lehote do 15 dní 
od doručenia oznámenia“.    

 
10. Vo výške nájomného nie sú zahrnuté platby za služby, ktorých dodávka je spojená 

s užívaním nebytového priestoru nachádzajúceho sa v stavbe so súp. č. 2892. Nájomca sa 
zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady dodávku a meranie všetkých služieb spojených 
s nájmom vrátane zabezpečenia odvozu a likvidácie odpadu, upratovania v okolí stavby, 
zimnej údržby a pod. , ktorých dodávku /poskytovanie vyžaduje užívanie predmetu 
nájmu, a to samostatnými zmluvami uzatvorenými s dodávateľmi týchto služieb.  

 
11. Nájomca je povinný vykonať rekonštrukciu nebytového priestoru na svoje náklady a 

predložiť prenajímateľovi všetky doklady, ktoré preukazujú vynaložené investície 
v nadväznosti na uvedené v Projektovom portfóliu „Nízkoprahové denné centrum pre 
ľudí bez domova“, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako príloha č. 2. 
Nájomca v projekte citovanom v predchádzajúcej vete deklaruje záväzok investovať 
finančné prostriedky do rekonštrukcie nebytového priestoru od nadobudnutia účinnosti 
tejto zmluvy v súlade s Čl. VI ods. 8 tejto zmluvy, v rokoch 2013 – 2016 do konca roka 
2013 vo výške 15 000 Eur ročne a v ďalších troch rokoch po 10 000 Eur ročne v celkovej 
výške 45 000 eur. 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. Tým nie je dotknuté právo prenajímateľa bez 
predchádzajúceho písomného upozornenia od tejto zmluvy odstúpiť v súlade s Čl. II ods. 
2 písm. f.   
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Článok  IV  
Práva a povinnosti nájomcu, sankcie 

 
1. Protokol o stave predmetu nájmu (ďalej len „preberací protokol“) vyhotovia a podpíšu 

zmluvné strany najneskôr do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 
a to v termíne dohodnutom zmluvnými stranami pri podpise tejto zmluvy. Preberací 
protokol bude podpísaný v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 
Súčasťou preberacieho protokolu bude popis technického stavu predmetu nájmu 
(nebytového priestoru). 

 
2. Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu fyzicky odovzdať prenajímateľovi najneskôr do 3 

dní po poslednom dni nájmu, v tomto termíne zmluvné strany podpíšu protokol o spätnom 
odovzdaní a prebratí predmetu nájmu nájomcom prenajímateľovi.   

  
3. Nájomca sa zaväzuje realizovať stavebné úpravy, opravy, príp. rekonštrukčné práce, na 

ktoré je potrebné ohlásenie stavebnému úradu alebo vydanie stavebného povolenia 
výlučne na svoje náklady a na základe predchádzajúceho písomného súhlasu 
prenajímateľa a písomného ohlásenia príslušnému stavebnému úradu alebo vydania 
stavebného povolenia, v prípade, ak tieto budú potrebné.           

 
4. Nájomca užívajúci predmet nájmu sa zaväzuje udržiavať predmet nájmu v stave, ktorý je 

v súlade s platnými právnymi predpismi súvisiacimi s prevádzkou obdobného zariadenia. 
Nájomca preberá na seba všetky povinnosti prenajímateľa ako vlastníka stavby 
vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov a to najmä na úseku požiarnej 
ochrany  - povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi 
v znení neskorších prepisov, najmä povinnosti v zmysle ustanovení § 4a § 5 zákona na 
úseku hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – povinnosti vyplývajúce zo 
zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, o ochrane majetku a pod. a z platných všeobecne 
záväzných nariadení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, 
týkajúcich sa udržiavania čistoty, poriadku, verejnej zelene, zimnej údržby a pod. 
a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 6 /2004 o nakladení 
s komunálnymi odpadmi a drobnými odpadmi na území hl. mesta SR Bratislavy. 

 
5. Nájomca sa zaväzuje, že v zimnom období zabezpečí odpratávanie snehu pred vlastnými 

vstupmi. V prípade zistenia vzniknutých nedostatkov kontrolnými orgánmi a spôsobenia 
prípadných úrazov nesie plnú zodpovednosť nájomca.  

 
6.  Nájomca sa zaväzuje umožniť prenajímateľovi bezodkladný vstup do prenajatých 

priestorov najmä v prípade havárie, živelnej pohromy, kontroly dodržiavania účelu 
a podmienok nájmu a pod.  

 
7. Nájomca sa zaväzuje uzatvoriť a po celú dobu nájmu udržiavať na vlastné náklady 

v platnosti poistné zmluvy, ktoré budú pokrývať nasledovné riziká : 
 a) poistenie zodpovednosti nájomcu za škody vzniknuté v súvislosti s jeho činnosťou 

 v predmet nájmu (najmä poškodenie majetku a všetkých škôd na predmete nájmu) , 
 b) poistenie predmetu nájmu a všetkého majetku nájomcom proti živelným pohromám, 
 c) poistenie rizika krádeže vlámaním do predmetu nájmu alebo lúpežným prepadnutím 

 rizika vandalizmu. 
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8. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi potrebu opráv 

väčšieho charakteru, inak zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením povinnosti vznikla.  
 
9. Prenajímateľ nezodpovedá za škody vzniknuté na majetku a tovare v prenajatých 

priestoroch.    
 
10. Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu využívať výlučne na dohodnutý účel v zmysle 

článku 1 ods. 3 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 právo od nájomcu požadovať. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu 
podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry.  

 
11. Nájomca má právo na primerané označenie predmetu nájmu na priečelí stavby, v ktorom 

sa predmet nájmu nachádza, len po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa. 
 
12. Pri nesplnení podmienok uvedených v tomto článku nájomca zodpovedá v plnej výške za 

škodu, ktorá týmto nesplnením vznikla.        
 
13. Nájomca 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 právo od nájomcu požadovať. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu 
podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry. 
V žiadosti o súhlas s podnájmom nájomca označí podnájomcu minimálne v rozsahu 
obchodné meno, sídlo, IČO a účel podnájmu.   

 
14. Nájomca je povinný počínať si počas celej doby nájmu tak, aby nedochádzalo ku škodám 

na predmete nájmu. V prípade zavineného porušenia tejto povinnosti zodpovedá nájomca 
za vzniknutú škodu. 

 
15. Nájomca 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 povinný zaplatiť prenajímateľovi sankcie v zmysle predmetného 
VZN. 

 
16. Nájomca na predmete nájmu (pozemkoch) preberá povinnosti prenajímateľa ako 

vlastníka, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných nariadení Hlavného mesta SR 
Bratislavy a mestskej časti Bratislava – Staré 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. 

   
17. Zodpovednosť za škody na predmete nájmu sa riadi ustanoveniami VI. časti, prvej             

a druhej hlavy Občianskeho zákonníka. 
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18. Nájomca 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. 

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

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

            nájomcu, zastihnutý. 
 
  20.  Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že písomnosť doručená do miesta doručenia 

uvedeného v ods. 19 tohto článku 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 a iná adresa nebude 
prenajímateľovi známa, považuje sa písomnosť nájomcovi za doručenú dňom jej vrátenia 
prenajímateľovi, a to aj v prípade, že sa nájomca o tom nedozvie. 

 
21.  V prípade, že nájomca bezdôvodne odoprie písomnosť prijať, je písomnosť doručená 

dňom, keď jej prijatie bolo odopreté.  
 
 
 
 

Článok V 
Výkon správy objektu 

 
1. Nájomca sa zaväzuje vykonávať správu celého objektu na Mýtnej 33 v Bratislave. 

V prípade, ak nájomca nemá na túto činnosť oprávnenie, udeľuje mu prenajímateľ týmto 
plnomocenstvo na uzavretie Zmluvy o správe nehnuteľnosti uvedenej v Čl. I ods. 1 tejto 
zmluvy. 

 
2. Správa objektu na Mýtnej 33 v Bratislave bude spočívať najmä vo vykonávaní týchto 
činností : 

 2.1 V rámci prevádzky objektu : 
 a) spracúvanie plánu generálnych opráv, rekonštrukcií, údržby a opráv objektu 

 a v dohodnutých termínoch ich predkladanie prenajímateľovi, 
 b) vykonávanie povinností súvisiacich s pravidelnými revíziami elektroinštalačných 

 vedení, uzemnenia a bleskozvodov.  
 2.2 V rámci služieb : 
 a) dodávka tepelnej energie a teplej úžitkovej vody, 
 b) dodávka vody z verejných vodovodov a odvádzanie odpadových vôd 
 c) osvetlenie priestorov v objekte a funkčnosť náhradného zdroja osvetlenia, 
 d) upratovanie spoločných priestorov objektu, zimnú údržbu priľahlých priestorov, 

 čistotu a schodnosť prístupových chodníkov, stojisko kontajnerov podľa dohodnutého 
 časového harmonogramu, ktorý je v súlade so všeobecne záväzným nariadením 
 mestskej časti Bratislava – Staré Mesto o dodržiavaní čistoty a poriadku, 

 e) odvoz a likvidácia domového odpadu, 
 f) deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia, 
 g) výkon havarijnej služby. 
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 2.3 V rámci ostatných činností : 
  údržba dvora a pod.          

 
 
 

    
Článok VI 

Záverečné ustanovenia 
                   
1.   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 
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 
neopakovateľným, 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 pozemku schválilo Mestské zastupiteľstvo hl. mesta SR Bratislavy uznesením č. 

............./2012 zo dňa 27.09.2012 v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Odpis uznesenie mestského 
zastupiteľstva podľa predchádzajúcej vety je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako príloha 
č. 3.  

 
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 a účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni jej zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 
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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. 

 
9. 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 :                                                           Nájomca :  
Hlavné mesto SR Bratislava    OZ Vagus 
 
 
 
 
.............................................................                       .................................................................. 
doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc.     Sergej  K á r a                  
primátor hlavného mesta SR Bratislavy    predseda 
 





Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 
pozemkov parc. č. 7962/2, 7962/1, 7963/2 a stavby súpis. č. 2892 na Mýtnej 33v 
Bratislave, k. ú. Staré Mesto, občianskemu združeniu VAGUS so sídlom v Bratislave 

Kód uzn.: 5.3 
5.3.1 
5.3.2 
5.3.5 

 

Uznesenie č. 610/2012 
     zo dňa 05. 09. 2012 

 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  
schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR            
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľností – 
pozemkov registra „C“ v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7962/2 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 138 m2, parc. č. 7963/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere      
289 m2 a parc. č. 7963/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 254 m2 a stavby súpis.      
č. 2892 umiestnenej na pozemku parc. č. 7963/2 - drobné stavby na Mýtnej 33, ktoré sú 
zapísané na LV č. 1656, občianskemu združeniu OZ Vagus, za účelom zriadenia 
nízkoprahového denného centra pre ľudí bez domova, na dobu určitú 10 rokov, za nájomné 
1,00 Eur ročne odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy, 
 
s podmienkou :   
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v mestskom 
zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná toto 
uznesenie stratí platnosť.  

- - - 

 



 


