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        5.3.1 

 

 

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 

novovytvoreného pozemku registra „C“ v k. ú. Vinohrady, parc. č. 19722/3 – lesný 

pozemok o výmere  16 m
2
, ktorý bol odčlenený geometrickým plánom č. 24/2002 

z pozemku registra „C“ parc. č. 19722/1 – lesný pozemok o výmere 1 092 500 m
2
, 

zapísaného na LV č. 3610, za účelom umiestnenia a užívania základňovej stanice 

a RR bodu pre šírenie signálu verejnej elektronickej komunikačnej siete, na dobu 

určitú 10 rokov, za nájomné 3000,00 Eur/rok/1 kus technologického zariadenia  

 

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:     Nájom novovytvoreného pozemku registra „C“ parc. č. 19722/3 

                          k. ú. Vinohrady, Železná studienka, vo vlastníctve hlavného mesta 

                          SR Bratislavy, ktorý bol zverený do správy Mestským lesom 

                          v Bratislave v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

                          obcí  v znení neskorších predpisov a štatútom hlavného mesta SR 

                          Bratislavy, protokolom   č.11 88 1091 08 00 zo dňa 25.11.2008.  

  

 

ŽIADATEĽ:   Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 

                         IČO : 35 763 469 

 

ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU: 

                                                    výmera na 

parc. č.    druh pozemku            nájom               účel 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

19722/3       lesný pozemok                16 m
2
      zákl. st. 

 

ktorý bol odčlenený geometrickým plánom č. 24/2002 z pozemku registra „C“  

parc. č.19722/1 – lesný pozemok o výmere 1 092 500 m
2
, zapísaného na            

LV č. 3610 

 

ÚČEL NÁJMU: Umiestnenie a užívanie základňovej stanice a RR bodu pre 

                            šírenie signálu verejnej elektronickej komunikačnej siete. 

 

DOBA NÁJMU: Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú 10 rokov. 

 

VÝŠKA NAVRHOVANÉHO NÁJOMNÉHO: 

 

3000,00 Eur/ks/rok - stanovené v zmysle „Rozhodnutia č. 28/2011 primátora 

hlavného mesta Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a 

ceny predbežnej odplaty za vecné bremená“, (tabuľka 100, položka 502 – osadenie 

technologických zariadení bez priameho vzťahu).  

Ročné nájomné, keďže sa jedná o jeden kus, predstavuje 3 000,00 Eur. 

 

SKUTKOVÝ STAV: 

Dňa 14.2.2003 bola medzi zmluvnými stranami Hlavné mesto Slovenskej 

republiky a Euro Tel Bratislava, a.s. uzatvorená Zmluva o nájme pozemku            

č. 08-83-1436-02-00, predmetom nájmu bola časť pozemku registra „C“                   

parc. č. 19722/1 k. ú. Vinohrady, obec Bratislava – m. č. Nové Mesto o výmere      

16 m
2
, účelom nájmu bolo umiestnenie a užívanie základňovej stanice a RR bodu 



 

pre šírenie signálu verejnej elektronickej komunikačnej siete.  

Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-1436-02-00 bola uzavretá na dobu určitú do 

30.06.2012. Z toho dôvodu je potrebné uzatvorenie novej Zmluvy o nájme 

pozemku č. 09/2012 v zmysle ust. § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka, ktorá rieši 

nájom časti pozemku parc. č. 19722/1, ktorý bol zverený do správy Mestským 

lesom v Bratislave v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov a štatútom hlavného mesta SR Bratislavy, 

protokolom č. 11 88 1091 08 00 zo dňa 25.11.2008. Prenajímaná časť má výmeru 

16 m
2
 a je odčlenená geometrickým plánom č. 24/2002, úradne overeným Správou 

katastra pre hl. mesto SR Bratislavu dňa 02.05.2002 z pozemku registra „C“            

parc. č. 19722/1, ako novovytvorený pozemok registra „C“ parc. č. 19722/3. 

Nájom sa dojednáva na dobu určitú 10 rokov a účelom nájmu je opäť umiestnenie 

a užívanie základňovej stanice a RR bodu pre šírenie signálu verejnej elektronickej 

komunikačnej siete. 

 

 O stanovisko k zmluve o nájme pozemku bol starosta M.Č. Bratislava – 

Nové Mesto požiadaný listom zo dňa 11.12.2012. 
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ČIASTOČNÝ 3610
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA  č. 

19722/  1

Parcelné číslo

1092500

Výmera v m2

Lesné pozemky

Druh pozemku

38

Spôsob využ. p.

2

Umiest. pozemku Právny vzťah

Ostatné parcely nevyžiadané

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

1

2

Por. číslo

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, PSČ
814 99, SR

Mestská časť Bratislava - Nové mesto, Junácka 1, Bratislava, SR

Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka

IČO :

IČO :

 

 

1

1

1

1

Spoluvlastnícky podiel

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

Rozhodnutie č.5619/96/I SLI zo dňa 10.4.1997
Žiadosť, listina OSMM/1673/95/VO-178 zo dňa 9.6.1995
Žiadosť ONP/2000/Ku zo dňa 11.10.2000
Žiadosť MAG/2005/4756/7863-1 zo dňa 8.2.2005
Zápis GP č.57/2003
Žiadosť č.SNM-8749/02/Ks
Žiadosť č.Mag/04/40442/67521-1 zo dňa 9.11.2004
Žiadosť MAG/2004/21142/37307-1 zo dňa 16.6.2004 (Z-1596/04)
Žiadosť o zápis MAG/2004/Nov. zo dňa 2.3.2004 (PK vl.č.13859, kat.ú. Bratislava) - [Z-
581/04]
Žiadosť MAG-2005-1388/21383-43/Vi zo dňa 12.4.2005
Žiadosť MAG/06/20843/84733-7/No/Áč zo dňa 20.12.2006
Žiadosť MAG/2006/3765/6830-1 zo dňa 30.01.2006
Žiiadosť o zápis č. MAG -2006-2550/84497-87/LVi zo dňa 18.12.2006
Žiadosť MAG/2006/0034/NO (zápis poz. p.č. 19258/2 a 19262/2), Z-3538/06.
Protokol o prechode majetku č.0002/2006-05, Z-6142/06
Žiadosť MAGS SNM11851/07-1/137056, Z-3210/07.
Žiadosť MAGS SNM 4590/2007-1/13717 zo dňa 1.2.2007
Žiadosť č. MAGS SNM 4089/07-4/475365 zo dňa 14.8.2007 - Protokol o prechode majetku
č. 0005/3625-93/OZ02-09/2006; Rozhodnutie o určení súpisného čísla č. Star-1951/2001-1 -
(Z-8050/07)
Žiadosť č.MAGS SNM 27593/08-1/47695, Z-3144/08
Rozh.č.8598/1982-116/162 zo dňa 2.5.1983
Žiadosť č.MAG/OSN/lesy zo dňa 22.9.2009
Žiadosť o zápis MAGS SNM-42181/10-1/237649 zo dňa 20.04.2010, zápis GP č. 806/10; Z-
5376/10

Legenda:

 / 

 / 

Vytvorené cez katastrálny portál

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

GKÚ Bratislava

Dátum vyhotovenia

Čas vyhotovenia:

17.08.2012

10:34:55

Okres:

Obec:

Katastrálne územie:

BA-m.č. NOVÉ MESTO

Bratislava III

Vinohrady

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

Druh ch.n.

, 204

Spôsob využívania pozemku:

Druh chránenej nehnuteľnosti:

Umiestnenie pozemku:

38 - Pozemok s lesným porastom, dočasne bez lesného porastu za účelom obnovy lesa alebo po vykonaní náhodnej
ťažby

2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce

204 - Ochranné pásmo nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny

Vlastník

Správca

Účastník právneho vzťahu:

Účastník právneho vzťahu:
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ZIADOST OSMM/1993/PA/166
CIASTKOVY PROTOKOL O ODOVZDANI MAJETKU
CIASTKOVY PROTOKOL O ODOVZDANI MAJETKU
CIASTKOVY PROTOKOL O ODOVZDANI MAJETKU
ZIADOST OSMM/95/VO
ZIADOST OSMM/787/95/PA
ZIADOST OSMM/1031/95/VO/72002
ZIADOST OSMM/597/95/VO
ZIADOST OSMM/979/95/VO/323 ZO DNA 5.4.1995 - 209/95
ZIADOST OSMM/655/95/VO ZO DNA 3.3.1995
ZIADOST OSMM/598/95/VO ZO DNA 14.2.1995
ZIADOST OSMM/1183/95/VO/71059 ZO DNA 21.4.1995
ZIADOST OSMM/732/95/VO ZO DNA 15.3.1995
ZIADOST OSMM/1266/95/VO ZO DNA 2.5.1995
ZIADOST OSMM/1185/95/VO/73047-a ZO DNA 21.4.1995
ZIADOST OSMM/1427/95/VO ZO DNA 22.5.1995
ZIADOST OSMM-1051/96/VO ZO 7.3.1996
ZIADOST OSMM/1674/95/VO-44 Z 9.6.1995
ZIADOST OSMM/2234/96/PA ZO DNA 27.5.1996
ROZHODNUTIE PU C.70/95/PU/2 ZO DNA 15.12.1995
ZIADOST OSMM/4263/96/ON ZO DNA 29.10.1996
ROZHODNUTIE PU C.70/95/PU/5 ZO DNA 12.6.1996
Rozhodnutie č.5619/96/II.SLI zo dňa 22.5.1997
Kúpa V-1813/98 zo dňa 2.6.1998
Zámenná zmluva V-6019/98 zo dňa 23.11.1998
Žiadosť, OSMM/5705/99/Se zo dňa 10.8.1999
Žiadosť OSMM/3267/95/Da zo dňa 30.10.1995
Žiadosť OSMM-3266/95/Pa zo dňa 3.11.1995
Žiadosť OSMM-1470/97/Ja zo dňa 14.4.1997
Žiadosť OSMM-5022/96/Ďá zo dňa 13.1.1996
Žiadosť OSMM-6098/98/Ja zo dňa 23.11.1998
Žiadosť OSMM-2169/97/Ja zo dňa 29.5.1997
Žiadosť OSMM/819/97 zo dňa 27.2.1997
ROZHODNUTIE PU C.70/95/PU/1 ZO DNA 21.11.1995
Zámenná zmluva V-3581/2001 zo dňa 18.2.2002
Žiadosť OSMM-1610/99/Ja zo dňa 8.3.1999
Žiadosť OSMM-2463/99/Ja zo dňa 19.4.1999
Kúpa V-3039/2002 zo dňa 5.2.2003
Žiadosť č.SNM-8679/2/01/Ks zo dňa 8.1.2002
Žiadosť, listina č.: SNM-1248/01/Vo zo dňa 20.2.2001
Žiadosť o zápis, listina č.OSMM-627/98 zo dňa 9.2.1998
Žiadosť o zápis, listina č.:SNM-6668/00/Ja zo dňa 26.9.2000
Žiadosť o zápis č.SNM-667c/2001/No zo dňa 22.10.2001
Delimitačné protokoly zo dňa 28.8.2002
Žiadosť Mag/04/6601/10892-1 zo dňa 23.2.2004
Delimitačný protokol zo dňa 8.8.2002
Delimitačné protokoly zo dňa 27.8.2002
Žiadosť SNM-1449/02/Ks zo dňa 23.1.2003
Žiadosť č. MAG-2003/22121/No zo dňa 15.5.2003
Zámenná zmluva V-4699/05 zo dňa 19.12.2005.
Žiadosť o zápis č. MAG/7795/12979-1/05 zo dňa 02.03.05
Žiadosť MAG/2003/12146/Ks zo dňa 26.2.2003
Kúpna zmluva V-523/2006 zo dňa 24.4.2006
Žiadosť č.MAG/2005/12278/22304-1 zo dňa 14.4.2005
Žiadosť č.SNM-8668/02/KS zo dňa 17.10.2002
Žiadosť č.Mag/06/16906/33944-1/Bž zo dňa 9.6.2006
zámenná zmluva V-17072/06 zo dňa 22.11.2006

Tituly nadobudnutia LV:

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka

IČO :  

Spoluvlastnícky podiel

K vlastníkovi č.1 je správa k nehnuteľnosti na parcelné číslo 18168/25, 18168/26, 18168/28, podľa žiadosti č. PPaSM
93/05 zo dňa 12.05.04
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Rozhodnutie č.X-483/06-KAM zo dňa 28.11.2006
Rozhodnutie č.X-329/07-SPI zo dňa 2.5.2007
Žiadosť č.MAG/06/ABD zo dňa 28.9.2006
Žiadosť o zápis č. MAG/2006/22000/46245-1 zo dňa 6.7.2006

1

1

Por.č.:
Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny v spojení s §
69 ods. 10 zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v prospech spoločnosti ZSE
Distribúcia, a.s. (IČO 36361518) podľa GP č. 169/2011 (č.2430/11) z 1.12.2011 na pozemok registra 'C' parc.č.
4430, týkajúce sa elektroenergetického zariadenia: 2x110 kV vedenie č. 8753 na trase Rz PPC - Rz Pionierska a
č.8208 na trase Rz Pionierska - Rz Lamač, Z-21372/11.
Vecné bremeno podľa § 22 a nasl.Zákona č.79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny v spojení s § 69
ods. 10 zákona č.656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v prospech ZSE Distribúcia, a.s.,
IČO: 36361518, Bratislava, podľa GP č.170/2011( č.o. 2377/11) na pozemky registra C KN parc.č. 4207/1, 19225/1
a 19226, týkajúce sa elektroenergetického zariadenia:2x110 kV vedenie č.8834 na trase Rz PPC-Rz Lamač a
č.8753 na trase PPC-Rz Pionierska, Z-21373/11
Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný
zákon) v spojení s § 69 ods. 10 zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v prospech
spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s. (IČO 36361518) podľa GP č. 35 735 325 - 165/2011, č. over. 2378/11, na
pozemkoch registra 'C' parc.č. 19229/1, 19230/1, 19231/1, 19232, 19234, 19235/1, 19236/1, 19238/2, 19247, 19248,
19249/1, 19253, 19275, 19276, 19548/1, 19549, 19557/1, 19558, 19559, 19560, 19566, 19567, 19568/3, 19569,
19570/1, 19580/4, 19665/2, 19746/1, 19747, 19750/2, 19751/1, 19751/2, 19752/1, 19753/1, 19753/2 týkajúce sa
elektroenergetického zariadenia: 2x110 kV vedenie č. 8208 na trase Rz Pionierska - Rz Lamač a č. 8834 na trase
PPC - Rz Lamač, Z-20301/11

Vecné bremeno - právo vstupu na pozemok parc.č. 4430 z dôvodu umiestnenia elektroenergetických stavieb a
zariadení distribučnej sústavy transformačná stanica, rozvodov elektrických vedení a prípojok, káblového NN a
VN vedenia, vzdušného NN a VN vedenia, v prospech ZSE Distribúcia a.s., IČO: 36361518, v zmysle znenia § 10
a § 36 Zákona č. 656/2004 Z.z. zákona o energetike v súlade GP č. 1122/2011, Z-14123/11
Vecné bremeno v zmyle § 10 a § 36 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike v platnom znení k pozemku registra 'C'
KN parc. č. 4430, zodpovedajúce právu vstupu na uvedený pozemok v rozsahu nevyhnutnom na výkon
povolenej činnosti v súlade s GP č.142/2012 (č.overenia 485/2012), z dôvodu obmedzenia vlastníckeho práva k
pozemkom vybudovaním elektroenergetických zariadení distribučnej sústavy v prospech vlastníka tohto
elektroenergetického zariadenia, spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s. (IČO 36361518), Z-6647/12.

ČASŤ C: ŤARCHY

CAST VYMERY PK PARCELY C.5771 ODCLENENA DO KN PARCELY C.21648/4 (LV-3495)
CAST VYMERY PK PARC.C.5723 ODCLENENA DO KN PARCELY C.21648/4 (LV 3495)
CAST VYMERY PK PARC.C. 5718/1 ODCLENENA DO KN PARC.C.21654/3,4(LV 3495), PARC.C.5701/83-91(LV 1)
NAJOM K PARC.C. 19223/2, 19236/2, 19612/3, 19231/2, 19237/7, 19224/2, 19612/2 PRE SNOWTECH SPOL. S R.O.
DO 30.6.2005 PODLA NAJOMNEJ ZMLUVY C.8-95-0-053-3 ZO DNA 4.12.1995
P.č.5660/2 - majetkoprávne neusporiadaná (GP 13987836-12/97)
V zmysle §71 ods.3 Katastrálneho zákona, údaje katastra, ktorých hodnovernosť je vyvrátená, sa nesmú
používať - parc.č.5440/12
GP č. 11633832-30/97 zo dňa 17.06.1997
Zápis GP-59/2008
Rozhodnutie č. X-460/09-SPI zo dňa 24.06.2009
Rozhodnutie o oprave chyby X - 419/09.
GP č. 41/2009
Rozhodnutie č.: PÚ-10/1573-2/7178/KTL zo dňa16.12.2010, právoplatné dňa 8.1.2011, Z-875/11
Protokol o oprave chyby X-235/12 zo dňa 31.07.2012

Nájom od 1.6.2000 do 31.3.2010 na p.č. 19614/13 v prospech Globtel GSM, a.s. podľa Zmluvy o nájme č.: 08-83-
0590-00-00 zo dňa 6.6.2000
GP č.129/2004 na zameranie stavby na parc.č.19753/3
GP č. 32164505-111/96 (ZPMZ 1236)
GP 13/2007, (3688E), Z-3210/07
GP č.69/2007
GP č. 41/2006
Trvale vyňatie lesného pozemku podľa rozhodnutia Obvodného lesného úradu v Bratislave č. 07/097/1-BA-3 zo
dňa 1.3.2007, Z-2435/07
Zmena druhu poľnohospodárskeho pozemku OPÚ č. 1373/2007/4219/GRO zo dňa 26.7.2007, Z-8050/07
Zápis GP-55/2006
Rozhodnutie o oprave údajov v katastri nehnuteľností č.X-726/08-SPI zo dňa 30.10.2008
Rozhodnutie č.PÚ-08/576-21/4788/SUL zo dňa 30.6.2008, Z-12709/08
Zápis GP č. 3/2007
Žiadosť o zápis GP č. 23/2011
Zápis GP č. 34/2009, R-2714/11.

Iné údaje:

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1



Informatívny výpis Aktualizácia katastrálneho portálu: 11.08.20124/4

K vlastníkovi č.1 je správa k nehnuteľnosti na parcelné číslo 18168/25, 18168/26, 18168/28, podľa žiadosti č.
PPaSM 93/05 zo dňa 12.05.04

Poznámka:
Bez zápisu.

2

Vysvetlenie: údaje v ČASTI C:ŤARCHY bez uvedenia parcelného čísla alebo poradového čísla vlastníka alebo inej oprávnenej
osoby sa týkajú všetkých nehnuteľností a všetkých vlastníkov a iných oprávnených osôb na liste vlastníctva.



  
Výpis  

zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ   
konaného dňa 22.1.2013 

___________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 4 
Návrh na uzatvorenie Zmluvy o nájme pozemku č.09/2012 uzatvorenej v zmysle ust.§ 663 a nasl. 
Občianskeho zákonníka  
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ 
schváliť  zámer na nájom časti pozemku registra „C“ v k. ú. Vinohrady, zapísaného na LV č. 3610, 
parc. č. 19722/1 – lesný pozemok, výmera 1092500 m2.  
Predmetom nájmu je plocha o výmere 16 m2, ktorá je odčlenená geometrickým plánom č.24/2002 z 
parcely C KN č.19722/1, ako pozemok C KN parc.č.19722/3. Nájom sa dojednáva za účelom 
umiestnenia a užívania základňovej stanice a RR bodu pre šírenie signálu verejnej elektronickej 
komunikačnej siete na dobu určitú 10 rokov, za nájomné 3000,00 Eur za rok za 1 kus technologického 
zariadenia 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. 
  
Hlasovanie: 
prítomní: 8 , za: 6 , proti: 0  , zdržal sa: 2  
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová,  
V Bratislave, 22.1.2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na uzatvorenie Zmluvy o nájme pozemku č.09/2012 uzatvorenej  

v zmysle ust.§663 a násl. Občianskeho zákonníka  

Kód uzn.: 5.3 

5.3.1 

 

Uznesenie č. 770/2013 
     zo dňa 24. 01. 2013 

 

Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

schváliť na nájom časti pozemku registra „C“ v k. ú. Vinohrady, zapísaného na LV č. 3610, 

parc. č. 19722/1 – lesný pozemok vo výmere 16 m
2
, s pripomienkami. 

- - - 
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 Zmluva o nájme pozemku č. 09/2012 
uzatvorená v zmysle ust. § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 

                                                                         

Zmluvné strany: 

 

Prenajímateľ: Mestské lesy v Bratislave 

 Cesta mládeže 4, 831 01 Bratislava 

v zastúpení: Ing. Vladimírom Kutkom, riaditeľom organizácie 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Číslo účtu: 

IBAN: 

SWIFT/BIC: 

5028000988/0900 

SK07 0900 0000 0050 2800 0988 

GIBASKBX 

IČO: 308 08 901 

IČ DPH: SK2020908109  

Zriadený: Zriaďovateľom Hlavným mestom SR Bratislava zriaďovacou listinou 

zo dňa 01.07.1994 

(ďalej len „prenajímateľ“) 

 

a 

 

Nájomca: Slovak Telekom, a.s.  

 Karadžičova 10 

 825 13 Bratislava 

v zastúpení: Ing. Pavol Bojnanský, senior manažér rozvoja mobilných sietí, 

splnomocnený na základe Podpisového poriadku spoločnosti Slovak 

Telekom, a.s. a Ing. Jozef Fehér, manažér výstavby, splnomocnený  

na základe Podpisového poriadku spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  

Číslo účtu: 

IBAN: 

BIC: 

Adresa na 

zasielanie faktúr: 

1634862854/0200 

SK12 0200 0000 0016 3486 2854 

SUBASKBX 

Deutsche Telekom Shared Services s.r.o., 

Karadžičova 8, 821 08 Bratislava       

IČO: 35 763 469 

IČ DPH: 

DIČ: 

SK2020273893  

2020273893 

Čís. obchodného 

registra 

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 

číslo 2081/B 

(ďalej len „nájomca“) 

 

 

Článok I. 

Predmet a účel nájmu 

 

1. Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom nehnuteľnosti, vedenej v údajoch Katastrálneho 

úradu v Bratislave, Správa katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu , k.ú. Vinohrady na 

liste vlastníctva č.3610 ako pozemok registra C KN parc.č.19722/1, druh pozemku – lesný 

pozemok o výmere 1092500 m
2
 . List vlastníctva č.3610 je prílohou č.2 tejto zmluvy. 
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2. Pozemok uvedený v bode 1. tohto článku bol prenajímateľovi zverený do správy v súlade 

so zákonom č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a štatútom 

hlavného mesta SR Bratislavy, protokolom č.11 88 1091 08 00 zo dňa 25.11.2008. Na 

základe týchto skutočností prenajímateľ vyhlasuje, že je oprávnený prenechať časť 

pozemku do nájmu nájomcovi. V prípade, ak sa preukáže opak, je prenajímateľ povinný 

nahradiť nájomcovi všetku škodu, ktorá mu týmto vznikne. 

 

3. Prenajímateľ prenajíma nájomcovi za podmienok uvedených v tejto zmluve časť pozemku 

uvedeného v odseku 1 tohto článku, ktorá je odčlenená geometrickým plánom č.24/2002, 

úradne overenom Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu dňa 02.05.2002 pod č. 

229/2002, ako pozemok CKN parc. č.19722/3 vo výmere 16 m
2
  (ďalej len „predmet 

nájmu“). Geometrický plán č.24/2002 je prílohou č.1 tejto zmluvy.  

 

4. Účelom nájmu je umiestnenie a užívanie základňovej stanice a RR bodu Bratislava 

Železná studienka pre šírenie signálu verejnej elektronickej komunikačnej siete. Nájomca 

sa zaväzuje predmet nájmu využívať výlučne na tento dohodnutý účel.  

 

5. Nájomca vyhlasuje, že bol oboznámený so stavom predmetu nájmu a preberá ho v stave 

spôsobilom na dohodnuté užívanie. 

 

 

Článok II. 

Doba nájmu 

 

Nájom sa dojednáva na dobu určitú, 10 rokov a doba nájmu začína plynúť dňom 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy v súlade s Čl. VI. ods.8 tejto zmluvy. 

 

 

Článok III. 

Úhrada za nájom 

 

1. Ročné nájomné za predmet nájmu je stanovené podľa uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č............/2012 zo dňa..... 

vo výške 3.000,-- Eur (slovom tri tisíc Eur) plus DPH v aktuálnej výške v zmysle 

platných právnych predpisov v čase fakturácie.  

 

2. Ročné nájomné sa nájomca zaväzuje uhrádzať jedenkrát ročne, na základe faktúry 

vystavenej prenajímateľom vždy do 5.dňa prvého mesiaca príslušného kalendárneho roka  

za ktorý sa nájom platí, na účet prenajímateľa č.5028000988/0900, vedeného 

v Slovenskej sporiteľni a.s.  

 

3. Úhradu za užívanie predmetu nájmu vo výške 1500 Eur za obdobie jeho  bezzmluvného 

užívania, a to od 1.7.2012  do konca  kalendárneho roka 2012 sa zaväzuje nájomca 

uhradiť  na základe faktúry vystavenej prenajímateľom do 10 dní po nadobudnutí 

účinnosti  tejto zmluvy na účet prenajímateľa č. 5028000988/0900, vedeného 

v Slovenskej sporiteľni a.s. 

 

4. Splatnosť akejkoľvek faktúry podľa tejto zmluvy je 30 dní odo dňa jej doručenia 

nájomcovi. Faktúra sa považuje za uhradenú odpísaním príslušnej sumy z účtu nájomcu, 
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ak bola platba odpísaná v prospech účtu prenajímateľa. Faktúra musí obsahovať 

náležitosti podľa platných právnych predpisov a číslo tejto zmluvy. V prípade, že faktúra 

nebude obsahovať stanovené náležitosti, je ju nájomca oprávnený vrátiť prenajímateľovi 

na prepracovanie, pričom nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej 

alebo doplnenej faktúry nájomcovi.  

 

5. Nájomné a prípadné iné finančné povinnosti nájomcu podľa tejto zmluvy sa považujú za 

uhradené dňom odpísania príslušnej sumy z účtu nájomcu, ak bola platba odpísaná 

v prospech účtu prenajímateľa. 

 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nájomca nezaplatí nájomné riadne a včas, je  

prenajímateľ oprávnený uplatniť si u nájomcu Úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej 

sumy za každý deň omeškania s plnením peňažnej povinnosti. 

 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že úprava nájomného bude možná len z dôvodu zmien 

vyplývajúcich priamo z platných právnych predpisov a bude predmetom rokovania 

zmluvných strán a následne písomného dodatku podpísaného obidvomi zmluvnými 

stranami. 

 

 

Článok IV 

Skončenie zmluvy 

 

1. Nájom podľa tejto zmluvy sa skončí uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý (čl. II).  

 

2. Nájom založený touto zmluvou sa môže skončiť písomnou dohodou zmluvných strán, 

odstúpením od tejto zmluvy alebo výpoveďou niektorej zo zmluvných strán. 

 

3. Prenajímateľ môže túto zmluvu vypovedať len ak nájomca užíva predmet nájmu v 

rozpore s touto zmluvou, hoci bol už na takéto užívanie predtým prenajímateľom 

písomne upozornený a bola mu poskytnutá 30 dňová lehota na nápravu. Výpovedná 

lehota je v tomto prípade šesťmesačná a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho 

mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

 

4. Nájomca môže túto zmluvu vypovedať z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez udania 

dôvodu. Výpovedná lehota je v tomto prípade jednomesačná a začína plynúť od prvého 

dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

 

5. Výpoveď musí mať vždy písomnú formu, musí byť doručená druhej zmluvnej strane, 

inak je neplatná. 

 

6. Prenajímateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 679 ods.3 Občianskeho zákonníka 

len z dôvodu, ak nájomca napriek predchádzajúcej písomnej výzve, v ktorej bola 

poskytnutá minimálne 30 dňová lehota na nápravu : 

a) užíva naďalej predmet nájmu alebo ak trpí užívanie predmetu nájmu takým spôsobom, 

že prenajímateľovi vzniká škoda alebo že mu hrozí značná škoda, alebo    

b) naďalej mešká s úhradou nájomného.  

 

7. Nájomca môže od tejto zmluvy okrem zákonných dôvodov odstúpiť aj ak: 
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a) nájomca stratí schopnosť prevádzkovať zariadenia, ktoré boli umiestnené na predmete 

nájmu, 

b) nastanú zmeny v technických, alebo právnych normách, alebo potreba inštalácie 

doposiaľ nevyvinutej technológie si vyžiadajú také úpravy, že nájomca nebude môcť z 

týchto dôvodov zariadenie ďalej prevádzkovať, 

c) prenajímateľ podstatne porušuje povinnosti vyplývajúce pre neho z tejto zmluvy, 

pričom za podstatné porušenie sa považuje opakované porušenie akejkoľvek povinnosti 

vyplývajúcej z tejto zmluvy alebo z právnej úpravy pre prenajímateľa;  

d) technologické zariadenie umiestené na predmete nájmu nebude slúžiť na prenos signálu 

nájomcu alebo jeho právneho nástupcu, 

e) prenajímateľ urobil na predmete nájmu také úpravy, ktoré obmedzujú jeho užívanie a 

účel, na ktorý je predmet nájmu prenajatý.  

 

8. Účinky odstúpenia nastávajú doručením písomného oznámenia jednej zmluvnej strany o 

odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od tejto zmluvy sa zmluva 

neruší od počiatku, ale až odo dňa doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane. Odstúpe-

nie musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom 

byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné. 

 
 
 

 

Článok V. 

Ďalšie dojednania 

 

1. Nájomca je povinný predmet nájmu zabezpečiť plnením povinností vyplývajúcich zo 

zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov.  

 

2. Nájomca zodpovedá za zhromažďovanie a likvidáciu odpadov, ktoré produkuje pri svojej 

činnosti      v súlade so zákonom č.223/2001 Z.z. o odpadoch a vykonávacích vyhlášok, 

v znení neskorších predpisov a v súlade s všeobecne záväzným nariadením príslušného 

samosprávneho orgánu. Súčasne zodpovedá za dodržiavanie zákona č.364/2004 Z.z. 

o vodách a vykonávacích vyhlášok v znení neskorších predpisov. 

 

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

náklady  jeho bežnú údržbu. 

 

4. Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu alebo k inej dispozícii tretej 

osobe. Za porušenie tejto povinnosti sa nájomca zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 50 Eur.  

 

5. Zodpovednosť za škody na predmete nájmu sa riadi ustanoveniami Obchodného 

zákonníka. 

 

6. Nájomca sa zaväzuje: 
a) zaplatiť prenajímateľovi úhradu za užívanie bez zmluvného vzťahu a nájomné 

v dohodnutých termínoch,   
 

b) užívať predmet nájmu na dohodnutý účel, 
 

c) chrániť v rámci svojich možností predmet nájmu pred poškodením a zničením,  
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d) pri skončení nájmu demontovať technologické zariadenie nájomcu z predmetu nájmu 
a odovzdať prenajímateľovi predmet nájmu v stave zodpovedajúcom dojednanému 
spôsobu užívania s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie a stavebné úpravy a 
nevyhnutné zmeny vykonané nájomcom so súhlasom prenajímateľa, a to v lehote do 
dvoch mesiacov odo dňa skončenia nájmu založeného touto zmluvou,   

 
e) pred vykonávaním akýchkoľvek stavebných úprav a iných zásahov do predmetu 
nájmu, zabezpečiť si písomný súhlas prenajímateľa;   táto povinnosť sa nevzťahuje na 
výmeny, opravy, úpravy a dopĺňania potrebných častí technologického zariadenia 
nájomcu že pri prácach na technologickom zariadení, ako aj pri prevádzke tohto 
zariadenia bude dodržiavať protipožiarne a bezpečnostné predpisy pre prácu na 
elektrickom zariadení, 

 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že za nesplnenie povinnosti uvedenej v bode 6. písmeno d) 

tohto článku zmluvy sa nájomca zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške 50,-- Eur a to za každý, aj začatý deň trvania nesplnenia tejto povinnosti. 

 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Nájomné právo k pozemku podľa tejto zmluvy predloží prenajímateľ na zápis záznamom 

do listu vlastníctva v katastri nehnuteľností, k čomu ho nájomca týmto splnomocňuje. 

 

2. 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. 

 

3. Pre právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené, platia príslušné ustanovenia 

Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a ostatných platných všeobecne 

záväzných právnych predpisov. 

 

4. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy sú  splatné na základe faktúry doručenej od 

prenajímateľa. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia nájomcovi. V súlade 

s ustanovením § 545 Občianskeho zákonníka bolo zmluvnými stranami dohodnuté, že 

prenajímateľ nie je oprávnený požadovať od nájomcu náhradu škody spojenú s porušením 

povinnosti nájomcu, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta podľa tejto zmluvy  vo výške 

presahujúcej výšku dohodnutej zmluvnej pokuty. 

 

5. Zmluva sa vyhotovuje v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, 3 pre prenajímateľa, 

(z toho 1 vyhotovenie predloží prenajímateľ Katastrálnemu úradu v Bratislave, Správa 

katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu ) a 3 pre nájomcu. 

 

6. 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. 

 

7. V prípade, ak by pred nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy existovali ešte určité zmluvy 

alebo dohody medzi zmluvnými stranami, predmetom ktorých je nájom alebo užívanie 

predmetu nájmu, tak nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy zaniká platnosť a účinnosť 
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všetkých zmlúv a dohôd, ktoré boli medzi zmluvnými stranami uzavreté akýmkoľvek 

spôsobom ohľadom predmetu nájmu, alebo ktoré nájomca uzavrel s inou osobou, avšak 

na prenajímateľa prešli alebo boli prevedené na základe akéhokoľvek právneho dôvodu 

práva a povinnosti z takejto zmluvy alebo dohody. Zmluvné strany zároveň deklarujú, že 

akékoľvek záväzky niektorej zo zmluvných strán vyplývajúce z niektorej z týchto zmlúv 

alebo dohôd sa považujú za uspokojené a pre prípad, že by určité záväzky vyplývajúce z 

týchto zmlúv alebo dohôd po podpise tejto zmluvy ešte existovali, nadobudnutím 

účinnosti tejto zmluvy v celom rozsahu zanikajú. 

 

8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými  stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa 

v zmysle § 47a ods.1 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona 

č.546/2010 Z.z. v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 

9. Prenajímateľ si je vedomý skutočnosti, že s údajmi uvedenými v tejto zmluve sa bude 

v nevyhnutnom rozsahu oboznamovať aj spoločnosť Deutsche Telekom Shared Services, 

s.r.o, Karadžičova 8, Bratislava 8210 8, IČO 44 921 101, ktorá pre spoločnosť Slovak 

Telekom, a.s. zabezpečuje proces vyhotovenia a správy objednávok a príjem faktúr a pre 

prípad, že k takémuto oboznámeniu dôjde, s ním prenajímateľ súhlasí. 

 

 

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

 

Prenajímateľ:                                                                  Nájomca: 

Mestské lesy v Bratislave                                               Slovak Telekom, a.s.                                                  

 

 

______________________________                       ______________________________ 

        Ing. Vladimír Kutka                                                          Ing. Pavol Bojnanský 

        riaditeľ organizácie                                                senior manažér rozvoja mob. sietí                          

 

 

 

______________________________ 

                                                                  Ing. Jozef Fehér                                                           

                                                                                                    manažér výstavby 

 

 

 


