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Návrh uznesenia 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

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 pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka :  
 
1. časti parc. č. 2548/3 – ostatné plochy vo výmere 11,90 m2, za účelom umiestnenia 

a užívania Unimo bunky, ktorá bude slúžiť ako odpočinková miestnosť pre vodičov MHD 
na Jasovskej ulici s prístupom a časti parc. č. 2472/1 v dĺžke 10,60 m, časti parc. č. 2548/3 
v dĺžke 59,20 m, časti parc. č. 2557 v dĺžke 39,50 m, časti parc. č. 2575 v dĺžke 16,70 m 
za účelom uloženia NN prípojky k uvedenému zariadeniu, v celkovej dĺžke 126 m so 
šírkou ryhy 0,40 m, týkajúci sa rozšírenia predmetu a účelu nájmu v Zmluve o nájme 
pozemkov č. 08-83-0310-05-00 

 
2. časti parc. č. 3438 – ostatné plochy vo výmere 14,75 m2, za účelom umiestnenia 

a užívania Unimo bunky, ktorá bude slúžiť ako sociálne zariadenie pre vodičov MHD na 
Prokofievovej ulici s prístupom a časti parc. č. 3317 v dĺžke 7,41 m a časti parc. č. 3438 v 
dĺžke 1,08 m – uloženie kanalizačnej prípojky, časti parc. č. 3438 v dĺžke 19,11 m, časti 
parc. č. 3440 v dĺžke 3,51 m a časti parc. č. 3459/20 v dĺžke 9,24 m – uloženie 
vodovodnej prípojky, časti parc. č. 3317 v dĺžke 20,10 m a časti parc. č. 3438 v dĺžke  
2,70 m – uloženie elektrickej prípojky, v celkovej dĺžke inžinierskych sietí k uvedenému 
zariadeniu 63,15 m so šírkou ryhy 0,40 m, 

 
pre Dopravný podnik Bratislava a.s. so sídlom Olejkárska 1 v Bratislave, IČO: 00 492 736, na 
dobu neurčitú, za cenu 1 Euro/ročne, s podmienkou : 
 
Dodatok a nájomná zmluva budú nájomcom podpísané do 30 dní od schválenia uznesenia 
v mestskom zastupiteľstve. V prípade, že dodatok podľa bodu 1 a/alebo nájomná zmluva 
podľa bodu 2 uznesenia v tejto lehote nebudú nájomcom podpísané, toto uznesenie 
v príslušnej časti stratí platnosť. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
PREDMET :   Nájom pozemkov v Bratislave, k.ú. Petržalka, Jasovská a Prokofievova ulica. 
 
ŽIADATE Ľ : Dopravný podnik Bratislava a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 
                        IČO: 00 492 736 
 
ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKOV :                                                                                                   
1.  JASOVSKÁ  ULICA 

K.ú LV 
č. 

Parc. č. Druh pozemku CV v m2 Výmera 
predmetu 

nájmu  

Účel 

Petržalka 1748 2472/1 Zastav. plochy 11147 10,60 NN prípojka 
Petržalka 1748 2548/3 Zastav. plochy 1505 11,90 

59,20 
Odpočin. miestnosť 

NN prípojka 
Petržalka 1748 2557 Ostatné plochy 658 39,50 NN prípojka 
Petržalka 1748 2575 Ostatné plochy 546 16,70 NN prípojka 

 

Spolu                                                                                                 dĺžke 126 m         inžinierske siete  
                                                                                                                   11,90 m2   odpočin. miestnosť    
 
2.  PROKOFIEVOVÁ  ULICA 

K.ú LV 
č. 

Parc. č. Druh pozemku CV v m2 Výmera 
predmetu 

nájmu  

Účel 

Petržalka 1748 3317 Zastav. plochy 4686 7,41 
20,10 

Kanalizačná prípojka 
Elektrická prípojka 

Petržalka 1748 3438 Ostatné plochy 837 14,75 
1,08 
19,11 
2,70 

Sociálne zariadenie 
Kanalizačná prípojka 
Vodovodná prípojka 
Elektrická prípojka 

Petržalka 1748 3440 Zastav. plochy 1316 3,51 Vodovodná prípojka 
Petržalka 1748 3459/20 Ostatné plochy 2487 9,24 Vodovodná prípojka 

 
Spolu                                                                                           v dlĺžke  63,15 m      inžinierske siete 
                                                                                                                   14,75 m2    sociálne zariadenie 
Pozemky sú vo vlastníctve hlavného mesta.  
 
ÚČEL :   
1. Umiestnenie a užívanie Unimo bunky, ktorá bude slúžiť ako odpočinková miestnosť pre 

vodičov MHD na Jasovskej ulici s prístupom a uloženie NN prípojky. 
 
2. Umiestnenie a užívanie Unimo bunky, ktorá bude slúžiť ako sociálne zariadenie pre 

vodičov MHD na Prokofievovej ulici s prístupom a uloženie kanalizačnej, vodovodnej 
a elektrickej prípojky. 

 
DOBA  NÁJMU :   Nájomná zmluva bude uzavretá na dobu neurčitú.  
 
VÝŠKA NAVRHOVANÉHO  NÁJOMNÉHO :  
Je stanovená v súlade s návrhom žiadateľa, nakoľko žiadateľ je obchodná spoločnosť, ktorej 
jediným akcionárom je hlavné mesto SR Bratislava vo výške 1 Euro ročne za rozšírenie 
predmetu nájmu podľa bodu 1 a vo výške 1 Euro ročne za celý predmet nájmu podľa bodu 
2. 
Informácia: 
Stanovenie ceny prenájmu v zmysle „Rozhodnutia č. 28/2011 primátora hlavného mesta 
Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za 



vecné bremená je vo výške 0,50 Eur/m2/rok. Ročné nájomné podľa bodu 1 návrhu uznesenia 
pri výmere 11,90 m2 (unimo bunka) + 50,40 m2 (siete) = 62,30 m2 predstavuje 31,15 Eur 
a podľa bodu 2 pri výmere 14,75 m2 (unimo bunka) a 26,26 m2 (siete) = 40,01 m2 predstavuje 
20 Eur.  
Výška nájomného pre účel uloženia inžinierskych sietí stanovuje analogicky v súlade 
s príslušnými ustanoveniami Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 3/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva (úplné znenie), keďže v Rozhodnutí 
výška nájomného pre uvedený účel nájmu nehnuteľného majetku nie je upravená, a to vo 
výške 2,66 Eur/m2/deň (rozkopávka do 30 dní), čo pri dĺžke záberu IS 126 m pre prípad 1 
s ryhou 0,40 m predstavuje 134,06 Eur/deň, pri dĺžke záberu IS 63,15 m podľa pre prípad 2 
s ryhou 0,40 m predstavuje 67,19 Eur/deň a vo výške 5,31 Eur/m2/deň (rozkopávka nad 30 
dní), čo pri dĺžke záberu IS 126 m pre prípad 1 s ryhou 0,40 m predstavuje 267,62 Eur/deň, 
pri dĺžke záberu IS 63,15 m pre prípad 2 s ryhou 0,40 m predstavuje 134,13 Eur/deň.  
 
SKUTKOVÝ  STAV :               

Spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť sa obrátil na hlavné 
mesto SR Bratislavu so žiadosťami zo dňa 28.03.2012 o prenájom pozemkov v k. ú Petržalka:  
1. Jasovská ulica - časti parc. č. 2557 – ostatné plochy vo výmere 11,90 m2, za účelom 

umiestnenia a užívania Unimo bunky, ktorá bude slúžiť ako odpočinková miestnosť pre 
vodičov MHD. a časti parc. č. 2555/4, parc. č. 2556, parc. č. 2557, za účelom uloženia NN 
prípojky k uvedenému zariadeniu, v celkovej dĺžke 151 m so šírkou ryhy 0,40 m. 
Listom zo dňa 12.07.2012 žiadateľ, na základe nesúhlasného stanoviska mestskej časti 
Bratislava-Petžalka zo dňa 20.06.2012 k umiestneniu Unimo bunky - odpočinkovej 
miestnosti pre vodičov MHD na parc. č. 2557 navrhol jej umiestnenie na časti parc. č. 
2548/3 a uloženie NN prípojky cez pozemky parc. č. 2472/1, parc. č. 2548/3, parc. č. 
2557, parc. č. 2575 v celkovej dĺžke 126 m so šírkou ryhy 0,40 m.  
Súčasne navrhol riešiť umiestnenie Unimo bunky rozšírením predmetu nájmu v danej 
lokalite k uzatvorenej Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0310-05-00 zo dňa 01.06.2005, 
ktorou má prenajaté časti pozemkov parc. č. 2150/4 a parc. č. 2548/3 vo výmere 49 m2, na 
vybudovanie a užívanie prístupového chodníka k sociálnemu zariadeniu pre vodičov 
MHD v objekte Hromadných garáží Jasovská 22 na parc. č. 2555/3, za 0,03 Eur ročne. 

2. Prokofievová ulica - časti parc. č. 3438 – ostatné plochy vo výmere 14,75 m2, za účelom 
umiestnenia a užívania Unimo bunky, ktorá bude slúžiť ako sociálne zariadenie pre 
vodičov MHD a časti parc. č. 3317, parc. č. 3438, parc. č. 3440, parc. č. 3459/20 – 
uloženie kanalizačnej, vodovodnej a elektrickej prípojky, v celkovej dĺžke inžinierskych 
sietí k uvedenému zariadeniu 63,15 m so šírkou ryhy 0,40 m. 

Umiestnenie Unimo buniek je navrhnuté na konečných zastávkach MHD v rámci 
sociálneho programu zamestnancov žiadateľa - vodičov MHD – v súlade s kolektívnou 
zmluvou žiadateľa - „Zamestnávateľ zabezpečí používanie odpočinkovej miestnosti 
a hygienického zariadenia /WC, umývadlo/ pre vodičov MHD na jednej z konečných 
zastávok príslušnej linky počas doby prevádzkovania spojov. Pokiaľ jazdný čas hrubý 
základný medzi dvoma konečnými zastávkami na linke v jednom smere prevyšuje 30 minút, 
zamestnávateľ sa zaväzuje, že bude vynakladať úsilie a v maximálnej miere podľa svojich 
možností a okolností zabezpečí používanie hygienického zariadenia /WC, umývadlo/ aj na 
druhej konečnej zastávke príslušnej linky /aj dodávateľským spôsobom/“.  

K zámeru boli vydané súhlasné stanoviská oddelenia územného rozvoja a dopravy 
mestskej časti Bratislava.-Petržalka zo dňa 12.07.2012 a 27.07.2012. 
Technický popis: 

Jasovská ulica – odpočinková miestnosť pre vodičov MHD je riešená z typovej 
unimobunky, ktorej výrobcom je spoločnosť Containex, bude umiestnená na konečnej linky č. 
93 ako dočasná stavba, nakoľko žiadateľ plánuje túto linku predĺžiť. Odpočinková miestnosť 
bude umiestnená na železobetónovú základovú dosku hr. 200 mm, ktorá je položená na 
obvodových pásoch hr. 400 mm z betónu. Obvodový plášť so strechou tvorí sendvičová 
konštrukcia (trapezový plech, tepelná izolácia, drevotriesková doska, plastové okná a dvere).  



 
Je prirodzene vetrateľná pomocou sklopných okien a vykurovaná elektrickým nástenným 
konvektorom, ktorý zabezpečí automatické udržiavanie teploty pomocou vstavaného 
termostatu. Navrhnutá prípojka NN bude vedená z existujúcej skrine PRIS a RE.P, kde sa 
osadí nová skriňa RE.P pre odpočinkovú miestnosť s káblom CYTY-J 3x6 v rámci 
existujúcich rozvádzačov a s káblom CYTY-J 3x6 a CYTY-O 3x1,5 cez pozemky parc. č. 
2575, 2472/1, 2557, 2548/3 v zemi v hĺbke 0,7 m s tehlovým zákrytom. Prístup do 
unimobunky bude z jestvujúceho chodníka. Sociálne zariadenie je v objekte Hromadných 
garáží na Jasovskej č. 22.  

Prokofievova ulica – sociálne zariadenie pre vodičov MHD bude oceľový kontajner od 
dodávateľa CTX CANTAINEX osadený na konečnej linky č. 96, na základové betónové 
pätky, pod ktorými bude štrkové lôžko hr. 150 mm. Prístup bude z jestvujúcej komunikácie. 
Napojenie na kanalizáciu, vodu a elektriku bude vedené cez pozemky parc. č. 3317, 3438, 
3440, 3459/20. Napojenie na verejnú kanalizáciu sa prevedie systémom REHAU Awadock 
alt. IN-SITU odvŕtaním otvoru a vsadením odbočky do šachtovej skruže, so zhotovením 
kanalizačnej šachty z plastu DN400 s liatinovým poklopom triedy B 125.  
Napojenie na verejný vodovod LT DN200 na Jiráskovej ulici pomocou navŕtacieho pásu 
Hawle so zemným uzáverom a vodomernou šachtou. Vodomerná zostava (guľový uzáver, 
spätná klapka, vodomer) bude umiestnená vo vodomernej šachte 1 m za hranicou pozemku.  
Napojenie na el. energiu bude z pripojovacej skrine PRIS4 umiestnenej cez komunikáciu pri 
unimobunke, do pripojovacej skrine SPO s elektomerovým rozvádzačom RE, na ktorý sa 
napojí objektový rozvádzač káblom CYKY 5C-6mm cez trojfázovú zásuvku a zástrčku. 
 

Vzhľadom na nevyhnutnosť vybudovania stavby žiadateľa, ktorý je jediným 
poskytovateľom MHD na území hlavného mesta a ktorého zakladateľom a jediným 
akcionárom je hlavné mesto SR Bratislava, predkladáme návrh na nájom pozemku uvedený v 
návrhu uznesenia ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko iný spôsob prenájmu 
vzhľadom na špecifiká, ktoré tento nájom charakterizujú, by nebol účelný.  

Vzťah k pozemkom žiadateľ preukáže nájomnými zmluvami. 
 
STANOVISKÁ   K  NÁJMU : 
• oddelenie správy nehnuteľností - pozemky sú vo vlastníctve Hlavného mesta SR 

Bratislavy, nie sú zverené do správy príslušnej mestskej časti, okrem : 
- parc. č. 3438, ktorá je zverená do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka Protokol 
č. 11 84 0482 98 00, za účelom vybudovania chodníkov pre peších),  

- parc. č. 3317, 2557 zverená len zeleň Protokolom č. 5/92 
neboli na ne uplatnené reštitučné nároky.  

• oddelenia územného rozvoja mesta  – Územný plán hlavného mesta SR Bratislava, rok 
2007, v znení zmien a doplnkov, stanovuje pre územie funkčné využitie územia :  
1. parc. č. 2548/3 – zmiešané územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných, číslo 

funkcie 502, stabilizované územie. 
Podmienky funkčného využitia plôch : územia pre umiestňovanie obslužných zariadení 
obchodu, výrobných a nevýrobných služieb s príslušnými súvisiacimi činnosťami.  
2. parc. č. 3438 – občianska vybavenosť lokálneho významu, číslo funkcie 202, 

       stabilizované územie 
Podmienky funkčného využitia plôch – územia občianskej vybavenosti slúžiace pre 
umiestňovanie stavieb a zariadení lokálneho významu, predovšetkým pre obyvateľstvo 
bývajúce v spádovom území.  
Umiestnenie sociálneho zariadenia na pozemku parc. č. 3438, Prokofievova ulica 
nepovažujú za vhodné, nakoľko predstavuje záber upravených zelených plôch a nachádza 
sa v priestore s frekventovaným peším pohybom. 

• oddelenia územného plánovania, referát generelov technickej infraštruktúry – bez 
pripomienok 



• oddelenie mestskej zelene – súhlasné stanovisko, pozemky nie sú evidované ako plocha 
verejnej zelene, v riešenom území platí podľa zák. NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane 
prírody a krajiny I. stupeň ochrany, t.j. územiu sa neposkytuje vyššia ochrana, nájom 
pozemkov nie je v rozpore so záujmami ochrany mestskej zelene, územnou ani druhovou 
ochranou prírody a krajiny. Žiadajú : - výkopy realizovať popri chodníkoch 
a komunikáciách, nie stredom zelene, - v prípade realizácie výkopov v rastlom teréne 
práce vykonať odbornou firmou a výkopy viesť v zmysle STN 83 7010 ošetrovanie, 
udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie v minimálnej vzdialenosti 250 cm od kmeňov 
stromov, - pri stavebných prácach je žiadateľ povinný zabezpečiť ochranu dreviny 
komplexne (koruna, kmeň, koreňová sústava) pred poškodením, výkopová zemina bude 
uskladnená mimo koreňového systému drevín, - v priestore koreňového systému drevín 
budú práce vykonané bez použitia ťažných mechanizmov, - povrchová úprava bude daná 
do pôvodného stavu, - zabezpečiť čistotu a poriadok v dotknutom území 

• oddelenia životného prostredia – z hľadiska odpadového hospodárstva nemá námietky 
k umiestneniu a užívaniu Unimo buniek a uloženia IS s podmienkami : - zabezpečiť 
nakladanie s odpadmi v súlade so zák. SNR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, - zabezpečiť 
plnenie podmienok VZN hl. mesta SR Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy, 
zabezpečiť miesto na umiestnenie kontajnerov na separovaný zber, - dodržiavať čistotu 
a poriadok v súlade s VZN č. 12/2001. 

• oddelenia dopravného plánovania a riadenia dopravy – nemajú pripomienky, v zmysle 
platného ÚPN nie kolízia s dopravným výhľadovým zámerom pre prípad 1 a 2 

• oddelenia prevádzky dopravy – ulica Jasovská a Prokofievová sú miestne komunikácie 
III. triedy, vyjadruje sa mestská časť Bratislava-Petržalka 

• oddelenia cestného hospodárstva – dotknuté komunikácie Jasovská a Prokofievová nie sú 
v správe OCH, z hľadiska záujmov OCH ako správcu komunikácií nemajú pripomienky, 
z hľadiska záujmov správcu verejného osvetlenia upozorňujú na podzemné káblové 
vedenia verejného svetlenia, pred začatím prác žiadajú zariadenia VO vytýčiť odbornou 
firmou a následne rešpektovať a chrániť pred poškodením. 

• mestskej časti Bratislava- Petržalka – súhlasné stanoviská k prípadom 1 a 2.  
 
 
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 internete a dňa 
7.9.2012 na úradnej tabuli svoj zámer prenajať uvedený pozemok z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. 
 

 
 

 























































 1 

DODATOK  č.  08-83-0310-05-01 
ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08-83-0310-05-00 

 
Zmluvné strany : 
 
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
       Sídlo :  Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 

Zastupuje:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k , CSc. primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
       Peňažný ústav :  Československá obchodná banka a.s. 
       Číslo účtu :  25828453/7500 
       IČO : 00603481 

 
(ďalej len „prenajímateľ“) 
 

a 
 
 
2. Obchodné meno :    Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 

Sídlo :   Olejkárska 1, 814 52  Bratislava 
 Zastupuje :    Ing. Ľubomír B e l f i , predseda predstavenstva spoločnosti a generálny riaditeľ 
                             podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:  

       Sa, Vložka číslo: 607/B. 
 Peňažný ústav : Všeobecná úverová banka a.s. 
 Číslo účtu :           48009012/0200 
       IČO :  00 492 736 
 IČ DPH :  SK2020298786 

 
(ďalej len „nájomca“) 
 
 

uzatvárajú tento Dodatok č. 08-83-0310-05-01 (ďalej len „dodatok č. 01“) k Zmluve o nájme 
pozemkov č. 08-83-0310-05-00 zo dňa 01.06.2005 (ďalej len “zmluva“) :  
 
 

Čl. I 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Nájomca a prenajímateľ uzatvorili dňa 01.06.2005 Zmluvu o nájme pozemkov č. 08-83-0310-05-

00, v k. ú. Petržalka, parc. č. 2150/4 o výmere 20 m2, parc. č. 2548/3 o výmere 29 m2, za účelom 
vybudovania a užívania prístupového chodníka ako stavby dočasnej k sociálnemu zariadeniu pre 
vodičov MHD v objekte na parc. č. 2555/3, na dobu neurčitú. 

  
2. Listom zo dňa 12.07.2012 nájomca požiadal o rozšírenie predmetu a účelu nájmu o pozemky 

v k.ú. Petržalka, časti parc. č. 2548/3 – ostatné plochy vo výmere 11,90 m2, za účelom 
umiestnenia a užívania Unimo bunky, ktorá bude slúžiť ako odpočinková miestnosť pre vodičov 
MHD na Jasovskej ulici s prístupom a častí parc. č. 2472/1, parc. č. 2548/3, parc. č. 2557, parc. č. 
2575, za účelom uloženia NN prípojky k uvedenému zariadeniu, v celkovej dĺžke 126 m so 
šírkou ryhy 0,40 m. 
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3. V súlade s uvedeným v ods. 2 tohto článku, dohodli sa zmluvné strany na uzatvorení tohto 
dodatku k nájomnej zmluve, predmetom ktorého je rozšírenie predmetu nájmu, úprava účelu, 
ukončenia nájmu, výšky nájomného a niektorých ďalších ustanovení. 

 
Čl. II 

Zmeny zmluvy 
 
1.   Čl. I ods. 1, 2 a 3 zmluvy sa menia a znejú: 

 
1. Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľností - pozemkov v Bratislave, katastrálne územie 

Petržalka, zapísaných v údajoch Správy katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu, liste 
vlastníctva č. 1748 ako parc. č. 2150/4 – ostatné plochy vo výmere 32967 m2, parc. č. 2472/1 
– zastavané plochy  a nádvoria o výmere 11147 m2, parc. č. 2557 – ostatné plochy vo výmere 
658 m2, parc. č. 2575 – ostatné plochy vo výmere 546 m2, parc. č. 2548/3 – zastavané plochy 
o výmere 1505 m2, ktorá je podľa LV pred  ZMVM č. 1748 vedená ako časť parc. č. 5284/3. 

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

zmluve časti pozemkov uvedených v odseku 1 tohto článku a to :   
 

P.č. LV 
č. 

Parc. č. Druh pozemku CV v m2 Výmera 
predmetu 

nájmu 
v m2 

Účel 

2.1. 1748 2150/4 Ostatné plochy 32967 20 Prístup. chodník 
2.2. 1748 2472/1 Zastav. plochy 11147 10,60 NN prípojka 
2.3. 1748 2548/3 Zastav. plochy 1505 11,90 

59,20 
29 

Odpočin. miestnosť 
NN prípojka 

Prístup. chodník 
2.4. 1748 2557 Ostatné plochy 658 39,50 NN prípojka 
2.5. 1748 2575 Ostatné plochy 546 16,70 NN prípojka 

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
       Spolu  inžinierske siete                              dĺžke 126 m x 0,40 m šírka ryhy = 50,40 m2      
       Odpočinková miestnosť                                                                                     11,90 m2       
       Prístupový chodník                                                                                             49 m2 
 

62,30 m2 + 49 m2 je celkovo 111,30 m2, nachádzajúce sa Jasovskej ulici v Bratislave tak, ako 
je zakreslené v snímke z katastrálnej mapy, mapový list č. 9-3/21,23 (ďalej len „pozemky“ 
alebo „predmet nájmu“). Snímka z  katastrálnej mapy s vyznačením predmetu nájmu je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako jej príloha  č. 1. 

 
3. Účelom nájmu je : 

a) užívanie prístupového chodníka ako stavby dočasnej k sociálnemu zariadeniu pre 
vodičov MHD v objekte hromadných garáží na parc. č. 2555/3 

b) umiestnenie a užívanie Unimo bunky, ktorá bude slúžiť ako odpočinková miestnosť pre 
vodičov mestskej hromadnej dopravy DPB, a.s. s prístupom a uloženie inžinierskych sietí 
– NN prípojky k uvedenému zariadeniu na Jasovskej ulici.  

Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu využívať výlučne na dohodnutý účel. Pre prípad 
nesplnenia tejto povinnosti dojednali zmluvné strany v súlade s ust. § 544 a nasl. OZ zmluvnú 
pokutu, ktorú je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu vo výške 17 Eur za každý, aj 
začatý deň trvania porušenia tohto záväzku. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa 
predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry. 
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2. Čl. II sa mení a znie: 
 

Článok II 
Vznik, doba a ukončenie nájmu 

 
1. Nájom vznikne dňom podpísania tejto zmluvy a dojednáva sa na dobu neurčitú.  

 
2. Nájomný vzťah môže byť ukončený : 
 

a)  písomnou dohodou zmluvných strán, alebo 
b) výpoveďou prenajímateľa a to i bez udania dôvodu, alebo 
c)  výpoveďou nájomcu s tým, že nájomca je oprávnený nájomnú zmluvu vypovedať bez 

udania dôvodu len do doby zahájenia stavebných  prác na predmete nájmu. Po termíne 
zahájenia prác je nájomca oprávnený od nájomnej zmluvy len jednostranne odstúpiť 
v súlade s písm. e) ods. 2 tohto článku, alebo 

      d)   odstúpením od tejto zmluvy prenajímateľom v prípade nezaplatenia dojednaného  
            nájomného v lehote splatnosti uvedenej v čl. III ods. 2  tejto zmluvy 

e)  odstúpením od zmluvy v súlade s touto zmluvou a/alebo s príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva zrušuje dňom 
doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. 

 
3. Jednou zo skutočností zakladajúcich možnosť uzatvorenia dohody o ukončení nájmu podľa 

ods. 2 písm. a) tohto článku je protokolárne odovzdanie NN prípojky správcovi sietí.  
 
4. Pre prípad výpovede dojednali zmluvné strany s trojmesačnou výpovednou lehotou. 

Výpovedná lehota sa bude počítať od prvého dňa mesiaca, nasledujúceho po doručení 
výpovede druhej zmluvnej strane. 

 
 
3. Čl. III zmluvy sa mení a znie : 
 

1. Nájomné za rozšírený predmet nájmu vo výmere 62,30 m2 je stanovené podľa uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky č. .......... zo dňa ........... vo 
výške 1 Euro ročne. 

 
2. Ročné nájomné za celý predmet nájmu vo výmere 111,30 m2  predstavuje sumu 1,03 Eur, 

slovom jedno euro tri centy, ktoré sa nájomca zaväzuje uhrádzať v pravidelných  ročných 
splátkach vždy do 15. dňa prvého mesiaca príslušného kalendárneho roka na účet 
prenajímateľa č. 25828453/7500, variabilný symbol VS 8830310105v ČSOB a.s. 

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

nájomné v plnej výške. Nájomné za rok 2012 je splatné do 15 dní od nadobudnutia účinnosti 
tohto dodatku. 

 
4. 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 zrejme, za ktoré obdobie nájomca 
úhradu poukazuje, je obdobie, ktoré bude úhradou pokryté, oprávnený určiť prenajímateľ 
sám, prenajímateľ spravidla pokryje najstaršiu splatnú pohľadávku. 

 
5. Nájomné sa považuje za uhradené dňom pripísania na účet prenajímateľa. 
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4. Čl. IV sa dopĺňa o ods. 11 – 13, ktoré znejú : 
 

11. 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. Zodpovednosť za škody na predmete nájmu sa riadi ustanoveniami VI. 
časti, prvej a druhej hlavy Občianskeho zákonníka. 

 
12. Nájomca sa zaväzuje pri vykonávaní rozkopávkových prác v plnom rozsahu dodržiavať 

príslušné ustanovenia VZN č. 12/1996 o vykonávaní rozkopávkových prác na území 
hlavného mesta SR Bratislavy. Za nesplnenie tejto povinnosti je nájomca povinný zaplatiť 
prenajímateľovi sankcie v zmysle predmetného VZN. 

 
13. 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. 

 
 
5. Upravuje sa výška zmluvnej pokuty :  čl. I ods. 3, čl. IV ods. 3 zmluvy z „16,60 Eur“ na „17 

Eur“, v čl. IV ods. 6 zmluvy z „1660 Eur“ na „17 Eur za každý aj začatý deň, nasledujúci po dni, 
v ktorom sa má predmet nájmu uviesť do pôvodného stavu“.  

 
 

6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o nájme pozemkov č. 08-83-0310-05-00, v znení dodatkov ostávajú 
v platnosti bez zmeny. 
 

 
Čl. III 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Nájom pozemkov pre účel podľa čl. I ods. 3, písm. b) schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného 
mesta SR Bratislavy uznesením č. ......... zo dňa  ............. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Uznesenie 
mestského zastupiteľstva podľa predchádzajúcej vety je neoddeliteľnou súčasťou  tohto dodatku 
ako príloha č. 2.  

 
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za nápadne 

nevýhodných podmienok,  prečítali ho, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu 
žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 
3. Tento dodatok sa vyhotovuje v 7-ich rovnopisoch s platnosťou originálu,  5 pre prenajímateľa a 2 

pre nájomcu.  
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4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ust. § 47a ods. 1 zák. č. 546/2010 Z. z., ktorým 
sa dopĺňa Občiansky zákonník v spojení s ust. § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislava dňa ............................  V Bratislave dňa 
 
Prenajímateľ 
Hlavné mesto SR Bratislava 

  
Nájomca 
Dopravný podnik Bratislava, a.s. 

 
 
 
 
.............................................................. 

  
 
 
 
........................................................... 

Doc. RNDr. Milan F t á č n i k , CSc. 
              primátor 

 Ing. Ľubomír  B e l f i 
predseda predstavenstva spoločnosti 
a generálny riaditeľ 

 



ZMLUVA  O NÁJME  POZEMKOV  
č.   08-83-0...-12-00  

 
 
Zmluvné strany: 
 
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
      Sídlo :  Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 
     Zastupuje : doc. RNDr. Milan  F t á č n i k , CSc. primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

      Peňažný ústav : Československá obchodná banka a.s. 
      Číslo účtu :  25828453/7500 
      IČO : 00603481 
      DIČ : 2020372596 

 
 

(ďalej len „prenajímateľ“ ) 
 
 
a 
 
 
2. Obchodné meno :    Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 

Sídlo :   Olejkárska 1, 814 52  Bratislava 
 Zastupuje :    Ing. Ľubomír B e l f i , predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
                            podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:  

       Sa, Vložka číslo: 607/B. 
 Peňažný ústav : Všeobecná úverová banka a.s. 
 Číslo účtu :           48009012/0200 
       IČO :  00 492 736 
 IČ DPH :  SK2020298786 

 
(ďalej len „nájomca“) 
 
 

uzatvárajú podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka túto zmluvu o nájme pozemkov : 
 
 
 

Článok  I 
Predmet a účel nájmu 

 
1. Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľností – pozemkov v Bratislave, katastrálne územie 

Petržalka, zapísaných v údajoch Správy katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu, na liste 
vlastníctva č. 1748 ako parc. č. 3317 – zastavané plochy  a nádvoria o výmere 4686 m2, 
parc. č. 3438 – ostatné plochy vo výmere 837 m2, parc. č. 3440 – zastavané plochy a 
nádvoria vo výmere 1316 m2 a parc. č. 3459/20 – ostatné plochy vo výmere 2487 m2.  
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2. Prenajímateľ prenecháva a nájomca prijíma do nájmu za podmienok uvedených v tejto 

zmluve časti pozemkov uvedených v odseku 1 tohto článku a to :   
 

P.č. LV 
č. 

Parc. č. Druh pozemku CV v m2 Výmera 
predmetu 

nájmu v m2 

Účel 

2.1. 1748 3317 Zastav. plochy 4686   7,41 
20,10 

Kanalizačná prípojka 
Elektrická prípojka 

2.2. 1748 3438 Ostatné plochy 837 14,75 
 1,08 
19,11 
 2,70 

Sociálne zariadenie 
Kanalizačná prípojka 
Vodovodná prípojka 
Elektrická prípojka 

2.3. 1748 3440 Zastav. plochy 1316 3,51 Vodovodná prípojka 
2.4. 1748 3459/20 Ostatné plochy 2487 9,24 Vodovodná prípojka 

       –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
       Spolu  inžinierske siete                              dĺžke 63,15 m x 0,40 m šírka ryhy = 25,26 m2      
       Sociálne zariadenie                                                                                               14,75 m2       
 

celkovo 40,01 m2, nachádzajúce sa Prokofievovej ulici v Bratislave tak, ako je zakreslené 
v snímke z katastrálnej mapy, mapový list č. 9-1/33,34 (ďalej len „pozemky“ alebo 
„predmet nájmu“). Snímka z  katastrálnej mapy s vyznačením predmetu nájmu je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako jej príloha  č. 1. 

 
3. Účelom nájmu je umiestnenie a užívanie Unimo bunky, ktorá bude slúžiť ako sociálne 

zariadenie pre vodičov mestskej hromadnej dopravy DPB, a.s. s prístupom a uloženie 
inžinierskych sietí – kanalizačnej, vodovodnej a elektrickej prípojky k uvedenému 
zariadeniu na Prokofievovej ulici.  
Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu využívať výlučne na dohodnutý účel. Pre prípad 
nesplnenia tejto povinnosti dojednali zmluvné strany v súlade s ust. § 544 a nasl. OZ 
zmluvnú pokutu, ktorú je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu vo výške 17 Eur 
za každý, aj začatý deň trvania porušenia tohto záväzku. Nájomca sa súčasne zmluvnú 
pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej 
faktúry. 

  
4. 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.  
 
 

Článok   II  
Vznik, doba a ukončenie nájmu 

 
1. Nájom sa dojednáva na dobu neurčitú a začne plynúť dňom účinnosti tejto zmluvy podľa 

čl. V ods. 8 zmluvy. 
 
2. Nájomný vzťah môže byť ukončený : 
 

a)  písomnou dohodou zmluvných strán, alebo 
b) výpoveďou prenajímateľa a to i bez udania dôvodu, alebo 
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c)  výpoveďou nájomcu s tým, že nájomca je oprávnený nájomnú zmluvu vypovedať bez 

udania dôvodu len do doby zahájenia stavebných  prác na predmete nájmu. Po termíne 
zahájenia prác je nájomca oprávnený od nájomnej zmluvy len jednostranne odstúpiť 
v súlade s písm. e) ods. 2 tohto článku, alebo 

      d)  odstúpením od tejto zmluvy prenajímateľom v prípade nezaplatenia dojednaného  
           nájomného v lehote splatnosti uvedenej v čl. III ods. 2  tejto zmluvy 

e)  odstúpením od zmluvy v súlade s touto zmluvou a/alebo s príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva zrušuje dňom 
doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. 

 
3. Jednou zo skutočností zakladajúcich možnosť uzatvorenia dohody o ukončení nájmu 

podľa ods. 2 písm. a) tohto článku je protokolárne odovzdanie kanalizačnej, vodovodnej a 
elektrickej prípojky správcom sietí.  

 
4. Pre prípad výpovede dojednali zmluvné strany s trojmesačnou výpovednou lehotou. 

Výpovedná lehota sa bude počítať od prvého dňa mesiaca, nasledujúceho po doručení 
výpovede druhej zmluvnej strane. 
 

Článok  III  
Úhrada za nájom 

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

hlavného mesta Slovenskej republiky č. .......... zo dňa ........... vo výške 1 Euro ročne. 
 
2. Ročné nájomné za predmet nájmu vo výmere 40,01 m2  predstavuje sumu 1 Euro, slovom 

jedno euro, ktoré sa nájomca zaväzuje uhrádzať v pravidelných  ročných splátkach vždy 
do 15. dňa prvého mesiaca príslušného kalendárneho roka na účet prenajímateľa č. 
25828453/7500, variabilný symbol VS 883038412 v ČSOB a.s. 

 
3. Ak nájom začne alebo skončí v priebehu kalendárneho roka, uhradí nájomca aj za začatý 

rok nájomné v plnej výške. Nájomné za rok 2012 je splatné do 15 dní od nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy. 

 
4. 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 zrejme, za ktoré obdobie 
nájomca úhradu poukazuje, je obdobie, ktoré bude úhradou pokryté, oprávnený určiť 
prenajímateľ sám, prenajímateľ spravidla pokryje najstaršiu splatnú pohľadávku. 

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

prenajímateľa. 
 
6. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nájomca nezaplatí nájomné alebo pomernú časť 

nájomného v dohodnutých termínoch riadne a včas, je povinný zaplatiť prenajímateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň trvania 
nesplnenia tejto povinnosti. Povinnosť nájomcu platiť úroky z omeškania podľa § 517 
ods. 2 Občianskeho zákonníka nie je týmto dotknutá.  
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7. 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 v januári nasledujúceho roka. 
Zvýšenie nájomného prenajímateľ oznámi nájomcovi písomne, zaslaním doporučenej 
zásielky na adresu : Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava. 
Zvýšenie nájomného je nájomca povinný platiť za obdobie od 01.04. v termínoch 
splatnosti nájomného dohodnutých v zmluve. 

 
Článok  IV  

Práva a povinnosti nájomcu, sankcie 
 

1. Nájomca je povinný užívať predmet nájmu v súlade s právnymi predpismi, ktoré sa 
vzťahujú na predmet nájmu a v rozsahu a na účel, dohodnutý v tejto zmluve. Taktiež je 
povinný na vlastné náklady zabezpečiť jeho ochranu pred poškodením alebo zneužitím. 

 
2. Nájomca sa zaväzuje riadne sa starať o predmet nájmu, najmä zabezpečovať na vlastné 

náklady všetky úpravy a údržbu ako aj znášať zo svojho náklady spojené s neprimeraným 
užívaním predmetu nájmu. 

 
3. Nájomca je povinný dodržiavať zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 

(cestný zákon) v znení neskorších predpisov. 
 
4. 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 je nájomca oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu 
vo výške 17 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. 

 
5. 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. Zodpovednosť za škody na predmete nájmu sa riadi ustanoveniami 
VI. časti, prvej a druhej hlavy Občianskeho zákonníka. 

 
6. Nájomca sa zaväzuje pri vykonávaní rozkopávkových prác v plnom rozsahu dodržiavať 

príslušné ustanovenia VZN č. 12/1996 o vykonávaní rozkopávkových prác na území 
hlavného mesta SR Bratislavy. Za nesplnenie tejto povinnosti je nájomca povinný zaplatiť 
prenajímateľovi sankcie v zmysle predmetného VZN. 

 
7. Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby na predmete nájmu je nájomca povinný predložiť 

prenajímateľovi (prostredníctvom oddelenia nájmov nehnuteľností) bezodkladne potom, 
ako mu bude doručené príslušným stavebným úradom, najneskôr do 7 pracovných dní od 
jeho prevzatia. Pre prípad porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety je 
prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur za 
každý, aj začatý deň omeškania. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa tohto odseku 
zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry. 
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8. 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. 

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

vyplývajú zo všeobecne záväzných nariadení Hlavného mesta SR Bratislavy a mestskej 
časti Bratislava – Petržalka 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. 

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

a druhej hlavy Občianskeho zákonníka. 
 
11. V prípade skončenia nájmu je nájomca povinný uviesť predmet nájmu do pôvodného 

stavu s tým, že NN prípojku je nájomca oprávnený na pozemku ponechať, pokiaľ sa 
s prenajímateľom nedohodne inak. Za nesplnenie povinnosti uvedenej v prvej vete tohto 
odseku, 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 uviesť do 
pôvodného stavu. Nájomca 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 povinnosť zaplatiť prenajímateľovi náhradu za užívanie 
predmetu nájmu vo výške nájomného. Zmluvná pokuta sa v týchto prípadoch do náhrady 
škody nezapočítava. Za pôvodný stav podľa prvej vety tohto odseku sa považuje pri zeleni 
osev a náhradná výsadba minimálne v rozsahu tej pôvodnej. 
 

12. Nájomca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznamovať všetky skutočnosti majúce 
vplyv na predmetný nájom (zmena obchodného mena spoločnosti, sídla spoločnosti 
a pod.). Za nesplnenie tejto povinnosti je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu 
zmluvnú pokutu v sume 70 Eur. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa 
predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry. 

 
13. 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. 

 
14. 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 nájomca alebo osoba oprávnená konať v mene nájomcu, zastihnutá. 
 
15. Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že písomnosť doručená do miesta doručenia 

podľa odseku 14 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 odseku 14 tohto článku a iná adresa 
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nebude prenajímateľovi známa, považuje sa písomnosť nájomcovi za doručenú dňom jej 
vrátenia prenajímateľovi, a to aj v prípade, že sa nájomca o tom nedozvie.  

 
Článok  V 

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. Nájom pozemkov schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

uznesením č. ......... zo dňa  ............. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Uznesenie mestského 
zastupiteľstva podľa predchádzajúcej vety je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako príloha 
č. 2.  

 
4. 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. 

 
5. Zmluva sa vyhotovuje v 7-ich vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých po jej 

podpísaní zmluvnými stranami prenajímateľ dostane 5 a nájomca 2 vyhotovenia. 
 
6. 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. 

 
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 podpísania obidvoma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ust. § 47a ods. 1 zák. č. 
546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník v spojení s ust. § 5a zák. č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  
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9. 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 skončení účinnosti tejto zmluvy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave dňa.............................   V Bratislave dňa............................ 
 
Prenajímateľ:      Nájomca: 
Hlavné mesto SR Bratislava              Dopravný podnik Bratislava,  
       akciová spoločnosť 
 
 
 
 
...............................................................  .......................................................... 
doc. RNDr. Milan  F t á č n i k , CSc.   Ing. Ľubomír  B e l f i    
                      primátor                                                predseda predstavenstva spoločnosti   
        a generálny riaditeľ               





Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí 
pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2472/1, parc. č. 2548/3, parc. č. 2557, 
parc. č. 2575, parc. č. 3317, parc. č. 3438, parc. č. 3440, parc. č. 3459/20, pre Dopravný 
podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave  

Kód uzn.: 5.3 
5.3.1 
5.3.5 

 

Uznesenie č. 603/2012 
     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 pozemkov v Bratislave, 
k. ú. Petržalka :  
 
1. časti parc. č. 2548/3 – ostatné plochy vo výmere 11,90 m2, za účelom umiestnenia 

a užívania Unimo bunky, ktorá bude slúžiť ako odpočinková miestnosť pre vodičov MHD 
na Jasovskej ulici s prístupom a časti parc. č. 2472/1 v dĺžke 10,60 m, časti parc.             č. 
2548/3 v dĺžke 59,20 m, časti parc. č. 2557 v dĺžke 39,50 m, časti parc. č. 2575 v dĺžke 
16,70 m, za účelom uloženia NN prípojky k uvedenému zariadeniu, v celkovej dĺžke    
126 m so šírkou ryhy 0,40 m, týkajúci sa rozšírenia predmetu a účelu nájmu v Zmluve 
o nájme pozemkov č. 08-83-0310-05-00, 

 
2. časti parc. č. 3438 – ostatné plochy vo výmere 14,75 m2, za účelom umiestnenia 

a užívania Unimo bunky, ktorá bude slúžiť ako sociálne zariadenie pre vodičov MHD na 
Prokofievovej ulici s prístupom a časti parc. č. 3317 v dĺžke 7,41 m,  časti parc. č. 3438  v 
dĺžke 1,08 m – uloženie kanalizačnej prípojky, časti parc. č. 3438 v dĺžke 19,11 m, časti 
parc. č. 3440 v dĺžke 3,51 m a časti parc. č. 3459/20 v dĺžke 9,24 m – uloženie 
vodovodnej prípojky, časti parc. č. 3317 v dĺžke 20,10 m a časti parc. č. 3438 v dĺžke 2,70 
m – uloženie elektrickej prípojky, v celkovej dĺžke inžinierskych sietí k uvedenému 
zariadeniu 63,15 m so šírkou ryhy 0,40 m, 

 
pre Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom Olejkárska 1 v Bratislave, 
IČO 00492736, na dobu neurčitú, za cenu 1,00 Eur/ročne, s podmienkou: 
 
Dodatok a nájomná zmluva budú nájomcom podpísané do 30 dní od schválenia uznesenia 
v mestskom zastupiteľstve. V prípade, že dodatok podľa bodu 1 a/alebo nájomná zmluva 
podľa bodu 2 uznesenia v tejto lehote nebudú nájomcom podpísané, toto uznesenie 
v príslušnej časti stratí platnosť. 

- - - 

 











 


