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Návrh uznesenia  

 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 
 

schvaľuje 
 
 

doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 95/2011 zo 
dňa 28.4.2011 takto: 
za bod 2 sa vkladá nový bod 3, ktorý znie:  
„3.   9,- Eur/m2 ročne počnúc dňom nadobudnutia účinnosti dodatku k nájomnej zmluve do  
        nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia na stavbu na predmete nájmu“  
 
s podmienkou: 
 
Dodatok k nájomnej zmluve bude nájomcom podpísaný do 60 dní od schválenia uznesenia 
v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok k nájomnej 
zmluve nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
PREDMET:  Zníženie výšky nájomného vyplývajúceho zo Zmluvy o nájme pozemku č. 

08-83-0362-11-00 uzatvorenej na základe uznesenia MsZ č. 95/2011 zo dňa 
28.4.2011 od nadobudnutia účinnosti dodatku k nájomnej zmluve do 
nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia 

Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0362-11-00: 
nájomca:  Prvosienková cesta, družstvo 
  Heydukova 6, 811 08 Bratislava 
predmet nájmu:  pozemky v k. ú. Staré Mesto 

parc. č. 21 586/1 s výmerou  33,03 m2 
parc. č. 21 586/7 s výmerou  12,00 m2 
parc. reg. _“E“ č. 4 446    s výmerou  292,80 m2 
spolu    .................    337,83 m2 

 
účel nájmu: rozšírenie komunikácie Prvosienková ul. vrátane vybudovania 
inžinierskych sietí, v súvislosti s pripravovanou výstavbou rodinných domov na 
priľahlých susedných pozemkoch 
doba nájmu:  od 14.5.2011, kedy nadobudla nájomná zmluva účinnosť, na dobu 
neurčitú 
nájomné: 
-  18 Eur/m2 ročne počnúc dňom nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy po celú 

dobu nájmu, spolu 6.080,94 Eur ročne, 
-  odo dňa zahájenia rozkopávkových prác na inžinierskych sieťach do dňa ich 

ukončenia: 2,66 Eur/m2 denne v prípade, že práce budú trvať do 30 dní,  
             5,31 Eur/m2 denne v prípade, že práce budú trvať viac ako 31 dní. 

 
SKUTKOVÝ STAV: 

Žiadateľ - Prvosienkova cesta, družstvo požiadala o prerušenie povinnosti platenia 
nájomného odo dňa 1.1.2012 do termínu vydania posledného zo stavebných povolení 
potrebných k realizácii pripravovanej výstavby rodinných domov na Prvosienkovej ulici. 
Obvodným úradom životného prostredia v Bratislave ako aj rozhodnutím Krajského úradu 
životného prostredia bolo stavebné konanie zastavené, z dôvodu nesplnenia podmienky 
dodania nájomnej zmluvy na pozemky hlavného mesta vo vymedzenom termíne. Družstvo 
svoju žiadosť doplnilo s tým, aby sme na schválenie predložili 50 percentné zníženie 
nájomného počnúc dňom podania žiadosti do nadobudnutia právoplatnosti stavebného 
povolenia, pričom nevylučujú podanie žiadosti o skončení nájmu dohodou v prípade, že táto 
alternatíva bude schválená na členskej schôdzi družstva. 

Nájomca - Prvosienková cesta, družstvo, v súčasnosti predmet nájmu neužíva. 
Nájomné zo zmluvy uhrádza v stanovených termínoch – nájomné je uhradené do 30.6.2012.  

 
NAVRHOVANÉ RIEŠENIE: 
 
Za obdobie počnúc dňom nadobudnutia účinnosti dodatku k nájomnej zmluve do 
nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia na stavbu na predmete nájmu, uplatniť 
v súlade s Rozhodnutím č. 28/2011 primátora hl. m. SR Bratislavy, ktorými sa ustanovujú 
ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno, Zrážky –  položka 59 – 
v prípadoch hodných osobitného zreteľa, zrážku 50 % z nájomného, čo predstavuje čiastku 
9,00 Eur/m2 ročne. 



Po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia zostane nájomné nezmenené - vo výške 
18,00 Eur/m2/rok. 































DODATOK   č.  08 – 83 – 0362 – 11 – 01  
k Zmluve o nájme pozemku  č.  08 – 83 – 0362 – 11 – 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:  Československá obchodná banka, a. s. 
 Číslo účtu: 25828453/7500 
 IČO:  00603481 
 DIČ:  2020372596 

 
(ďalej len „prenajímateľ“ ) 

 
a 
 
2. Obchodné meno:  PRVOSIENKOVA CESTA, družstvo 

Sídlo:    Heydukova 6,  811 08 Bratislava 
 Zastupuje:     Ing. Peter Gabalec,  predseda predstavenstva 
                            Ing. Rastislav Zbořil, podpredseda predstavenstva 

IČO:  44 649 312 
   podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Dr, vložka číslo 

596/B 
Peňažný ústav: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu:         255094723/7500 

 DIČ:           2022816719 
  
(ďalej len „nájomca“) 
 
 

 
Článok  I 

Úvodné ustanovenia 
 
1. Zmluvné strany uzavreli dňa 12.5.2011 Zmluvu o nájme pozemku č. 08-83-0362-11-00 

(ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je nájom pozemkov v Bratislave v katastrálnom 
území Staré Mesto, a to časť parc. č. 21586/1 s výmerou 33,03 m2, časť parc. č. 21586/7 
s výmerou 12 m2 a časť parc. registra „E“ č. 4446 s výmerou 292,8 m2. Účelom nájmu je 
rozšírenie komunikácie Prvosienková ul. I. etapa vrátane vybudovania rozvodov 
inžinierskych sietí v súvislosti s pripravovanou výstavbou rodinných domov na priľahlých 
pozemkoch. Nájom bol dojednaný na dobu neurčitú.  

 
 
2. Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 08-83-0362-11-01 k Zmluve (ďalej len 

„Dodatok“) z dôvodu zastavenia stavebného konania.   
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Článok  II  
Zmeny Zmluvy 

 
1.   Do Článku III – Úhrada za nájom, ods. 1 sa dopĺňa nový bod 1.3, ktorý znie : 
 

„ 1.3 9,00 Eur/m2 ročne počnúc dňom nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku do 
nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia na stavbu na predmete nájmu“  

 
 
2. V Článku III – Úhrada za nájom sa znenie odseku 2: 

  
„  na účet prenajímateľa č. 1368287251/0200, variabilný symbol VS 883036211 vo 

VÚB, a.s. Bratislava – mesto.“ 
 
mení a znie: 
 
„ na účet prenajímateľa č. 25828453/7500, variabilný symbol VS 883036211 v 
Československej obchodnej banke, a. s.“ 

 
 
 

Článok III 
Záverečné ustanovenia 

 
 

1. Doplnenie  uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 95/2011 
schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. xxxxx/2012 
zo dňa xxxxxxx.2012, ktorého odpis tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku ako jeho 
príloha č. 1. 

 
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté týmto Dodatkom, zostávajú bez zmeny. 
 
3. 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. 

 
4.  Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je vyhotovený v 7 vyhotoveniach s 

platnosťou originálu, z ktorých po jeho podpísaní zmluvnými stranami prenajímateľ 
dostane 5 a nájomca 2 vyhotovenia.  
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5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 

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

 
 
 
V Bratislave dňa .................................  V Bratislave dňa ....................................... 
 
Prenajímateľ:       Nájomca: 
Hlavné mesto SR Bratislava    PRVOSIENKOVA CESTA, družstvo 
 
 
 
 
...........................................................  ................................................................. 
doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc.  Ing. Peter Gabalec 
primátor      predseda predstavenstva 
 
                            
 
        ................................................................. 

Ing. Rastislav Zbořil 
podpredseda predstavenstva 



Výpis  
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ   

konaného dňa 3.9.2012 
___________________________________________________________________________ 

 
K bodu č. 60 
Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 95/2011 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ 
schváliť doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 95/2011zo 
dňa 28.4.2011 takto: 
Za bod 2 sa vkladá nový bod 3, ktorý znie: 
„3. 9,- eur/m2 ročne počnúc dňom nadobudnutia účinnosti dodatku k nájomnej zmluve do 
nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia na stavbu na predmet nájmu“ 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 6, za: 6, proti: 0 , zdržal sa: 0   
 
 
 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.z. Monika Lintnerová 
V Bratislave, 4.9.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


