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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 nehnuteľnosti – časť strechy vo výmere           
540 m2, na stavbe súp. č. 5100, postavenej na pozemku parc.č. 5605/1, nachádzajúcej sa na 
Dudvážskej č. 6 v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, pre nájomcu GALILEO SCHOOL, s.r.o., 
Hradská č. 85, 821 06  Bratislava, IČO: 35893991, za účelom vybudovania dočasnej ľahkej 
modulárnej výstavby kontajnerovými prvkami na stavbe, na dobu určitú do 07.10.2040, za nájomné                  
15,00 Eur/m2/rok, čo  predstavuje ročne sumu vo výške 8 100,00 Eur, s podmienkami: 
 

 
1. Realizáciu dočasnej stavby,  jej následné opravy a údržbu bude nájomca vykonávať 

výlučne na vlastné náklady. 
2. Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia 

v mestskom zastupiteľstve. V prípade, že  nájomná zmluva nebude nájomcom 
podpísaná v uvedenom termíne toto  uznesenie  stratí  platnosť. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Dôvodová správa 

 
PREDMET ŽIADOSTI:   nájom  nehnuteľnosti – časti strechy stavby so súp. č. 5100,  
       postavenej na pozemku parc.č. 5605/1, nachádzajúcej sa na   
       Dudvážskej 6 v Bratislave o výmere 540,00 m2  
       

  ŽIADATE Ľ:     GALILEO SCHOOL, s.r.o. 
      Hradská 85 
      821 07  Bratislava  
      IČO: 35893991  

 
ÚČEL NÁJMU:          vybudovanie a následné užívanie dočasnej ľahkej modulárnej 

 výstavby kontajnerovými prvkami   
             
DOBA NÁJMU:   určitá do 07.10.2040   
 

   VÝŠKA NÁJOMNÉHO:     
15,00 Eur/m2/rok   stanovená analogicky podľa Rozhodnutia č. 28/2011 primátora hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty 
za vecné bremeno (nájom nehnuteľnosti – strechy na nájomcom požadovaný účel sa v Rozhodnutí 
č. 28/2011 nenachádza, preto bola použitá sadzba ako pri pozemkoch 15,00 Eur/m2/rok). 
Ročné nájomné pri nájme 540 m2 predstavuje sumu 8 100,00 Eur ročne.    
   

  ŠPECIFIKÁCIA  PREDMETU NÁJMU: 
 
Stavba so súpisným číslom 5100, postavená na pozemku parc.č. 5605/1, nachádzajúca sa na 
Dudvážskej ulici, orientačné číslo 6 v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, vo vlastníctve 
Hlavného mesta SR Bratislava, LV 1395 
 
SKUTKOVÝ STAV :    
 
 Spoločnosť GALILEO SCHOOL, s.r.o. je na základe nájomnej zmluvy č. 078303740800 
uzatvorenej dňa 20.05.2008, v znení dodatku č. 1 zo dňa 06.12.2010, nájomcom nebytových 
priestorov (ďalej len „predmet nájmu“), nachádzajúcich sa na Dudvážskej 6 v Bratislave,               
k. ú. Podunajské Biskupice, o výmere 1958,53 m2. Účelom nájmu je prevádzkovanie Súkromnej 
základnej školy GALILEO SCHOOL, Súkromného gymnázia GALILEO SCHOOL a Súkromnej 
materskej školy GALILEO SCHOOL. Nájomná zmluva je uzatvorená na dobu 30 rokov, do 
07.10.2040. Dlhodobý nájom bol schválený v mestskom zastupiteľstve dňa 7.10.2010 uznesením   
č. 1144/2010, za nájomné vo výške  9,00 Eur/m2/rok (ročné nájomné vo výške 17 626,77 Eur). 
Okrem vyššie uvedenej nájomnej zmluvy  má nájomca uzatvorené ešte nasledujúce nájomné 
zmluvy: 
- Nájomná zmluva č. 078300020800 zo dňa 04.03.2008,  na dobu neurčitú, predmetom nájmu sú 
nebytové priestory – jedáleň a kuchyňa, o výmere 434,52 m2, účelom nájmu je výroba a predaj 
jedál pre žiakov, učiteľov a personál škôl, ktoré zabezpečujú svoju činnosť v objekte na Dudvážskej 
č. 6 v Bratislave, za nájomné vo výške 8,30 Eur/m2/rok (ročné nájomné vo výške 3772,52 Eur). 
- Nájomná zmluva č. 088309351000 zo dňa 12.01.2011, na dobu určitú 30 rokov, predmetom 
nájmu je pozemok o výmere 36  m2, účelom nájmu je umiestnenie dočasnej prístavby 
z montovaných kontajnerových prvkov za  nájomné vo výške 13,00 Eur/m2/rok (ročné nájomné vo 
výške 468,00 Eur),   
- Nájomná zmluva č. 078304491200 zo dňa 21.08.2012, na dobu určitú 10 rokov, predmetom 
nájmu sú nebytové priestory (malá telocvičňa,  dve šatne, sprchy a toalety) o výmere 255,72 m2,  
účelom nájmu je realizácia výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov základnej školy GALILEO 
SCHOOL, Súkromného gymnázia GALILEO SCHOOL a Súkromnej materskej školy GALILEO 



SCHOOL žiakov, za nájomné vo výške 20,00 Eur/m2/rok a pozemok o výmere cca 5000 m2 za 
symbolickú cenu 1 Euro ročne (ročné nájomné spolu vo výške 5115,40 Eur), 
- Nájomná zmluva č. 078303981200 zo dňa 24.10.2012,  na dobu určitú od októbra do júna, 
predmetom nájmu je veľká telocvičňa, ktorú nájomca užíva v rozsahu 2 ½ dňa v týždni, účelom 
nájmu je realizácia výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov základnej školy GALILEO SCHOOL, 
Súkromného gymnázia GALILEO SCHOOL a Súkromnej materskej školy GALILEO SCHOOL 
žiakov, za nájomné 100,00 Eur/mesiac (ročné nájomné vo výške 1000,00 Eur).   
 Nájomca má uhradené všetky záväzky voči Hlavnému mestu SR Bratislava vyplývajúce mu 
z vyššie uvedených zmlúv. Nájomca v žiadosti uvádza, že od r. 2005 do r. 2012 vykonal opravu 
a údržbu predmetu nájmu na vlastné náklady vo výške cca 240 000 Eur (vrátane komplexnej 
výmeny okien). 
 Nájomca listom zo dňa 10.10.2012 požiadal o nájom strechy za účelom nadstavby súčasnej 
budovy formou dočasnej ľahkej modulárnej výstavby kontajnerovými prvkami. Existujúci objekt 
školy je v základe členený na tri bloky, blok A, blok B a blok C. Blok A je trojpodlažný, blok B a C 
je dvojpodlažný. V priestoroch bloku B – na streche je navrhnutá dočasná kontajnerová nadstavba 
jedného podlažia, ktorá dispozične nadväzuje na prevádzku školy v bloku A, v ktorej sídli 
GALILEO SCHOOL. Nadstavba školy umožní rozšírenie prevádzky o osem učební a sociálne 
zázemie. Novovybudované učebne budú prístupné z existujúceho bloku A a jemu prislúchajúceho 
schodiska. Navrhovaná dočasná nadstavba bude realizovaná nad existujúcou plochou strechou 
formou dočasnej stavby z 30 kusov kontajnerov rozmerov cca 2,4 x 6 m (učebne a sociálne 
zariadenia     432 m2) a 5 kusov kontajnerov 7,2 x 3 m (chodba 108 m2). Kontajnery budú postavené 
na oceľovú konštrukciu (kovový rám), ktoré po zmontovaní vytvoria samostatnú dočasnú nadstavbu 
s celkovou plochou 540 m2. Nadstavba po doplnení o atikový lem a farebnom dotvorení bude 
s objektom školy tvoriť jeden celok.  
 Návrh na dlhodobý nájom nehnuteľnosti uvedenej v návrhu uznesenia predkladáme ako 
prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu skvalitňovania vyučovacieho procesu 
a rozvoja školy vytvorením ďalších priestorov  - tried a odborných učební  v nadstavbe súčasnej 
budovy formou dočasnej ľahkej modulárnej výstavby kontajnerovými prvkami.   
 
STANOVISKÁ K NÁJMU  : 
• Oddelenie správy nehnuteľností -  potvrdilo vlastníctvo hlavného mesta SR,  
• Oddelenie územného rozvoja mesta - územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení 

zmien a doplnkov stanovuje pre územie, ktorého súčasťou je pozemok 5605/1: funkčné využitie 
územia občianska vybavenosť celomestského významu, číslo funkcie 201,  

• Oddelenie dopravného plánovania – z hľadiska dopravného nemajú k nájmu námietky, nájom sa 
netýka miestnych komunikácií, 

• Oddelenie prevádzky dopravy – k návrhu sa nevyjadrujú, nájom sa  netýka miestnych komunikácií I. 
a II. triedy, 

• Oddelenie cestného hospodárstva – pozemok 5605/1 nie je v správe OCH, nájmom nepríde k zásahu 
do komunikácií a zariadení verejného osvetlenia v správe OCH, 

• Oddelenie životného prostredia – s nájmom súhlasia za podmienok uvedených v Čl. V ods. 7 až 9 
nájomnej zmluvy,  

• Oddelenie územného plánovania – referát generelov technickej infraštruktúry – bez pripomienok, 
• Oddelenie miestnych daní a poplatkov -  neeviduje voči nájomcovi žiadne pohľadávky,  
• Finančné oddelenie oznámilo, že v dostupných dokladoch a informáciách, ktoré boli doručené na 

finančné oddelenie sa nenachádzajú žiadne pohľadávky voči nájomcovi, 
• Oddelenie technického zabezpečenia budov  - s nájmom súhlasia za podmienok uvedených v Čl. 

V ods. 4  nájomnej zmluvy,  
• Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice –  súhlasí s nájmom strechy.  
Hlavné mesto SR Bratislava v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnilo dňa 11.03.2013 na internete a na úradnej 
tabuli svoj zámer prenajať uvedenú nehnuteľnosť - časť strechy  z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa. 

































































ZMLUVA  O  NÁJME   
č.   0.– 83 – ....... – 13 – 00 

 
Zmluvné strany 
 
Prenajímateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 
zastúpené: doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom, CSc. primátorom hl. mesta SR 
Bratislavy 
peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. 
číslo účtu: 25828373 
IČO: 603 481 
 
(ďalej len „prenajímateľ“) 
 

a 
 
nájomca: GALILEO SCHOOL, s.r.o.  
                            sídlo: Hradská 25, 821 07  Bratislava 
                            zastúpená: Ing. arch. Adrianou Halgašovou, konateľkou - podľa výpisu 

z Obchodného  registra č.   32519/B OS Bratislava I.  
                            IČO :  35893991 
                            DIČ:  2021857387 
                            peňažný ústav: Tatra banka, a.s. 
                            číslo účtu:: 2626731592/1100 

 
(ďalej len „nájomca“) 

 
po vzájomnej dohode uzatvárajú v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme 
nebytových priestorov v znení neskorších predpisov nasledovnú zmluvu o nájme (ďalej len 
„zmluva“) 

 
 

Čl.  I  
Predmet a účel nájmu 

 
1. Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľnosti – stavby so súp. č. 5100, postavenej na 

pozemku parc.č. 5605/1 na Dudvážskej 6 v Bratislava  v katastrálnom území Podunajské 
Biskupice, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, LV 1395. 

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

zmluve časť strechy stavby uvedenej v ods. 1 tohto článku s výmerou 540 m2, 
nachádzajúcej sa na Dudvážskej ulici č. 6  tak, ako je to zakreslené v kópii z katastrálnej 
mapy (ďalej len „predmet nájmu“). Kópia z katastrálnej mapy je neoddeliteľnou súčasťou 
tejto zmluvy ako jej príloha č. 1. 

 
3.  Účelom nájmu je umiestnenie dočasnej nadstavby, ktorú budú tvoriť montované  

kontajnery v počte 30 kusov (ďalej len „nadstavba“). V nadstavbe po jej prepojení 
s jestvujúcou budovou so súpisným číslo 5100, postavenou na parc. č. 5605/2, v ktorej má 
nájomca prenajaté nebytové priestory na základe nájomnej zmluvy č. 078303740800 zo 
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dňa 20.05.2008, budú vybudované triedy a odborné učebne, ktorými nájomca rozšíri 
priestorové kapacity pre zabezpečenie prevádzkovania Súkromnej základnej školy 
GALILEO SCHOOL, Súkromného gymnázia GALILEO SCHOOL a Súkromnej materskej 
školy GALILEO SCHOOL. 

     Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu využívať výlučne na dohodnutý účel. Za porušenie 
tejto povinnosti má prenajímateľ právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 
17 Eur (slovom: sedemnásť 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.   

 
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.  
 

Čl. II 
Vznik a doba nájmu 

 
1. Nájom sa dojednáva  na dobu určitú do 07.10.2040 a začína dňom účinnosti tejto 

nájomnej zmluvy podľa Čl. VII ods. 7.  
 

Čl. III 
Úhrada za nájom  a spôsob platenia   

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

mesta SR Bratislavy č. ............ zo dňa ............... vo výške .... Eur/m2/rok., čo pri výmere 
predmetu nájmu 540 m2 predstavuje ................ Eur ročne, (slovom: ............... eur). 
 

           2. Nájomca sa zaväzuje uhrádzať nájomné podľa ods. 1 tohto článku štvrťročne vopred vždy  
do 15. dňa  prvého mesiaca príslušného kalendárneho štvrťroka na účet prenajímateľa 
vedený v Československej obchodnej banke, a.s., č. účtu ......................, variabilný  symbol 
.................................. Platby sa považujú za uhradené dňom pripísania na účet  
prenajímateľa. 

 
3. Ak nájom začne v priebehu štvrťroka, vypočíta sa alikvotná časť nájomného tak, že  denné 

nájomné, čo je 1/365 ročného nájomného,  sa vynásobí počtom dní odo dňa začiatku nájmu 
do konca príslušného štvrťroka. Takto vypočítané nájomné sa nájomca zaväzuje zaplatiť do 
15 dní od podpísania tejto zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.  

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

 
5.  Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa nájomca dostane s akoukoľvek platbou voči 

prenajímateľovi podľa tejto zmluvy do omeškania, prenajímateľ je oprávnený požadovať 
od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo splatnej dlžnej sumy za každý deň 
omeškania. Povinnosť nájomcu platiť úroky z omeškania podľa § 517 Občianskeho 
zákonníka nie je týmto dotknutá. 

 
6. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu podľa ods. 5 Čl. III tejto zmluvy aj 

v prípade, ak nezavinil porušenie povinnosti.  
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5. 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 uvedenej v záhlaví tejto zmluvy. 
Zvýšené nájomné je nájomca povinný platiť za obdobie od 01.04. v termínoch splatnosti 
nájomného dohodnutých 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. 

 
Čl. IV 

Ukončenie nájmu, odstúpenie od zmluvy 
 

1.   Nájom sa skončí uplynutím doby, na ktorú sa dojednal. Pred uplynutím doby  nájmu môže 
byť ukončený: 

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

Občianskeho zákonníka.  
 
2. Prenajímateľ môže okamžite odstúpiť od zmluvy bez predchádzajúceho písomného 

upozornenia a bez akýchkoľvek ďalších záväzkov a povinností voči nájomcovi v prípade 
ak: 
a) nájomca mešká s úhradou nájomného viac ako 30 dní alebo 
b) nájomca užíva predmet nájmu alebo jeho časť na iný účel ako je dohodnutý touto 

zmluvou, alebo 
c)  nájomca užíva predmet nájmu  alebo jeho časť  v rozpore s touto zmluvou, alebo 
d) nájomca prenechá predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu alebo inej dispozície 

tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, alebo 
e) bude rozhodnuté o odstránení nadstavby, alebo 
f) bude rozhodnuté o zmenách, alebo odstránení  budovy so súpisným číslom 5100, 

postavenej na parc. č. 5605/1, alebo 
g) bude ukončený nájomný vzťah založený nájomnou zmluvou č. 078303740800 zo dňa 

20.05.2008, alebo 
h)  nájomca poruší povinnosť uvedenú v Čl. V, ods. 5 tejto zmluvy. 

 

3.   Nájomca môže odstúpiť v prípade, ak: 

a) bude rozhodnuté o odstránení nadstavby, alebo 
b) bude rozhodnuté o zmenách alebo odstránení  budovy so súpisným číslom 5100, 

postavenej na parc. č. 5605/1, alebo 
c) bude ukončený nájomný vzťah založený nájomnou zmluvou č. 078303740800 zo dňa 

20.05.2008, alebo 
       d)  stratí spôsobilosť prevádzkovať činnosť, na ktorú si predmet nájmu prenajal; 

 
4.  Možnosť odstúpenia niektorej zo zmluvných strán v súlade s príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka nie je týmto článkom dotknutá. 
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5. V prípade odstúpenia od nájomnej zmluvy sa zmluva ruší dňom doručenia prejavu vôle 
od zmluvy odstúpiť druhej zmluvnej strane (ex nunc). 

 
Čl.  V 

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 nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu alebo inej dispozície tretej 

osobe bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa. Za porušenie tejto povinnosti má 
prenajímateľ právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 17 Eur (slovom: 
sedemnásť 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. 

 
4.  Nájomca je povinný pred podaním žiadosti na stavebné konanie predložiť prostredníctvom 

oddelenia nájmov nehnuteľností kompletnú projektovú dokumentáciu jestvujúceho stavu 
objektu – blok B, ako aj stavebno-technické riešenie novonavrhovaného stavu 
s pripojením na všetky siete, s vyjadrením dotknutých orgánov, ako aj statické posúdenie 
objektu za účelom odsúhlasenia investície vlastníkom, resp. správcom majetku mesta. 

 
5.  Nájomca sa zaväzuje nadstavbu umiestniť na predmet nájmu  výlučne na svoje    náklady 

a riziko a na základe rozhodnutia príslušného stavebného úradu. Pre prípad porušenia 
povinnosti podľa predchádzajúcej vety má prenajímateľ právo požadovať od nájomcu 
zmluvnú pokutu vo výške 10 000,00 Eur (slovom: desaťtisíc eur). Nájomca sa súčasne 
zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom 
zaslanej faktúry. 

 
6. Nadstavba bude realizovaná z kontajnerových prvkov,  maximálne jedno podlažie tak, aby 

strecha kontajnerov bola ohraničená osou strechy jestvujúcej budovy a bočné steny 
kontajnerov nepresiahli hranicu tvorenú osami fasády jestvujúcej budovy.  Pre prípad 
porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety má prenajímateľ právo požadovať od 
nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 10 000,00 Eur (slovom: desaťtisíc eur). Nájomca sa 
súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe 
prenajímateľom zaslanej faktúry. Súčasne je prenajímateľ oprávnený od tejto zmluvy 
jednostranne odstúpiť (Čl. IV, ods. 2, písm. h). 

 
7.  Nájomca sa zaväzuje nakladať s odpadmi z realizácie stavby v súlade so zákonom             

č.    223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (najmä § 40) 
a s ním súvisiacimi právnymi predpismi.  

 
8.  Nájomca je povinný zabezpečovať zneškodnenie komunálneho odpadu oprávnenou osobou 

podľa Všeobecne záväzného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2001 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi. Za nesplnenie tejto povinnosti je nájomca povinný 
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zaplatiť prenajímateľovi sankcie v zmysle VZN Hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2001 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného 
mesta.  

 
9. Nájomca je povinný: 

� vyhradiť miesto pre umiestnenie zberných nádob na komunálne odpady, ktoré budú 
vznikať z užívania celej stavby Dudvážska 6, Bratislava, 

� po ukončení  stavebných prác dať do pôvodného stavu pozemok a jeho okolie. 
Dodržiavať čistotu a poriadok na stavbe a v jej okolí podľa všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice, 

� pre prevádzku nových tried zabezpečiť dostatočné množstvo zberných nádob na 
zmesový komunálny odpad  papier, plasty, sklo v súlade s § 4 ods. 1 písm. d) VZN 
č. 12/2001, 

� uhrádzať miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
hlavnému mestu podľa VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 13/2004. 

 
10.  Nájomca sa zaväzuje po realizácii nadstavby okolie predmetu nájmu uviesť do 

pôvodného stavu. V prípade nesplnenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety napriek 
výzve prenajímateľa a v lehote ním určenej má prenajímateľ právo požadovať od nájomcu 
zmluvnú pokutu vo výške 17 Eur (slovom: sedemnásť 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.   

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

a druhej hlavy Občianskeho zákonníka. 
 
12. V prípade skončenia nájmu je nájomca povinný odstrániť nadstavbu z predmetu nájmu  

najneskôr do 30 dní od skončenia nájmu a uviesť predmet nájmu do pôvodného stavu. 
V prípade, že nepríde k dohode a ani k splneniu povinnosti zo strany nájomcu, je 
prenajímateľ oprávnený uviesť predmet nájmu do pôvodného stavu na náklady a riziko 
nájomcu. Za nesplnenie povinnosti, uvedenej v prvej vete tohto odseku, má prenajímateľ 
právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 17 Eur (slovom: sedemnásť eur) 
za každý aj začatý deň, nasledujúci po dni uplynutia 30 dňovej lehoty podľa prvej vety 
tohto odseku. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje 
zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry.  
Uhradením zmluvnej pokuty sa nájomca nezbavuje povinnosti uhradiť prenajímateľovi 
škodu spôsobenú nemožnosťou užívať predmet nájmu a povinnosti zaplatiť 
prenajímateľovi náhradu za užívanie predmetu nájmu vo výške nájomného. Zmluvná 
pokuta sa v týchto prípadoch do náhrady škody nezapočítava. 
 

13.  Po odstránení nadstavby podľa odseku 8 tohto článku sa nájomca zaväzuje uviesť budovu 
so súpisným číslom 5100, postavenú na parc. č. 5605/1, dotknutú realizáciou  nadstavby 
do pôvodného stavu. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, za pôvodný stav podľa 
predchádzajúcej vety zmluvné strany budú považovať stav, v akom sa budova nachádzala 
ku dňu uzavretia tejto zmluvy.  

       V prípade porušenia povinnosti podľa prvej vety tohto odseku má prenajímateľ právo 
požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 10 000,00 Eur (slovom: desaťtisíc eur). 
Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na 
základe prenajímateľom zaslanej faktúry. 
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14. Nájomca je povinný predložiť prenajímateľovi kópiu právoplatného rozhodnutia 
príslušného stavebného úradu o povolení užívania nadstavby do 15 dní od nadobudnutia 
jeho právoplatnosti. Za porušenie tejto povinnosti je prenajímateľ oprávnený požadovať 
od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 17,00 Eur (slovom: sedemnásť 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.   

 
15. V prípade, že povolenie užívania nadstavby nebude nájomcom predložené do      

31.12.2013 je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 
500,00 Eur,  (slovom: päťsto eur). Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa 
predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť.   

 
16. Nájomca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do l5 dní odo dňa, kedy ku 

zmene došlo, oznámiť prenajímateľovi každú zmenu  ktorá by mohla ovplyvniť nájom 
ako napr. zmena obchodného mena, sídla, adresy a pod.. Za porušenie tejto povinnosti má 
prenajímateľ právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 17 Eur (slovom: 
sedemnásť 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.   

 
17. 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. 

 
18. Zmluvné strany sa dohodli, že pre potreby doručovania akýchkoľvek písomností 

týkajúcich sa právnych vzťahov založených touto zmluvou alebo na základe tejto zmluvy, 
bude miestom doručovania: 
a) sídlo nájomcu zapísané v obchodnom registri, alebo 
b) adresa trvalého pobytu štatutárneho zástupcu nájomcu, alebo 
c) miesto, kde bude nájomca alebo osoba oprávnená konať v mene nájomcu, zastihnutá.  

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

podľa odseku 10 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 
nebude prenajímateľovi známa, považuje sa písomnosť za nájomcovi doručenú dňom jej 
vrátenia prenajímateľovi, a to aj v prípade, že sa nájomca o tom nedozvie.  

 
Čl. VI 

      Vyhlásenia a záruky 
 

1. Nájomca podpísaním tejto zmluvy vyhlasuje a zaručuje prenajímateľovi, ktorý uzatvára 
túto zmluvu spoliehajúc sa na tieto vyhlásenia a záruky, že ku dňu podpisu tejto zmluvy: 
1.1 nájomca je právnym subjektom platne existujúcim podľa zákonov Slovenskej  
       republiky, podpisujúci je osoba oprávnená konať v mene nájomcu a nájomca nemá 
       žiadne dcérske spoločnosti,   
1.2 nájomca nie je v úpadku, nebol ním alebo jeho štatutárnym orgánom alebo treťou 
       osobou podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok a ani mu úpadok 
       nehrozí, 
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1.3 nájomca nebol ako právnická osoba zrušený, či už s likvidáciou alebo bez likvidácie 
       a ani neprijal žiadne rozhodnutie za týmto účelom, 
1.4  proti nájomcovi nie je vedené žiadne exekučné a ani iné konanie o výkon rozhodnutia, 
       alebo iné obdobné konanie, ktorého výsledkom by mohlo byť akékoľvek peňažné 
       alebo nepeňažné plnenie, alebo iný právny záväzok na ťarchu nájomcu, ktorý by 
       mohol zmariť alebo sťažiť plnenie záväzkov nájomcu vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

 
2. V prípade, že sa akékoľvek vyhlásenie alebo záruka podľa ods. 1 tohto článku ukáže ako 
     nepravdivé alebo zavádzajúce, bude  sa to považovať za hrubé porušenie tejto zmluvy, 
     oprávňujúce prenajímateľa od tejto zmluvy jednostranne odstúpiť, ako aj oprávňujúce 
     prenajímateľa požadovať od nájomcu náhradu škody, ktorá mu nepravdivým alebo 
     zavádzajúcim vyhlásením alebo zárukou vznikla.   
 

Čl. VII 
Osobitné a 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 
ustanovenia 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 zväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné 
alebo neaplikovateľné ustanovenie novým ustanovením, ktoré zodpovedá pôvodne 
zamýšľanému účelu neplánovaného alebo neúčinného alebo neaplikovateľné ustanovenia 
a to v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia výzvy jednej zmluvnej strany druhej 
zmluvnej strane.   

 
4. Nájom ........ chválilo Mestské zastupiteľstvo hl. mesta SR Bratislavy ako prípad hodný 

osobitného zreteľa uznesením č. .................. zo dňa ................ v súlade s ustanovením § 
9a ods. 9 písm. c) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Uznesenie mestského zastupiteľstva podľa predchádzajúcej vety je 
neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako príloha č. 2.  

 
5. Zmluva sa vyhotovuje v 8 - ich vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých po jej 

podpísaní prenajímateľ obdrží 6 a nájomca 2 vyhotovenia.  
 
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. 
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7.  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. 

 
8. Zánikom účinnosti tejto zmluvy nie je dotknutá účinnosť článku V a tých ustanovení 

zmluvy, ktorých účinnosť podľa tejto zmluvy a/alebo vzhľadom na ich povahu má trvať aj 
po ukončení účinnosti tejto zmluvy.  

 
 
V Bratislave dňa ..........................  V Bratislave dňa .......................... 
 
 
 
 
 
..............................................        ........................................... 
   doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.  
     primátor hlavného mesta 
          SR Bratislavy  
  

 Ing. arch. Adriana Halgašová 
konateľka 

 
 
 





Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 
nehnuteľnosti – časti strechy vo výmere 540,00 m2, na stavbe so súpis. č. 5100, 
postavenej na pozemku parc. č. 5605/1, nachádzajúcej sa na Dudvážskej č. 6 
v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, pre nájomcu GALILEO SCHOOL, s.r.o., so 
sídlom v Bratislave 

kód uzn.: 5.3 
5.3.2 
5.3.4 
5.3.5 

 

Uznesenie č. 801/2013 
     zo dňa 14. 03. 2013 
 
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 nehnuteľnosti – časť 
strechy vo výmere 540,00 m2, na stavbe súpis. č. 5100, postavenej na pozemku parc.              
č. 5605/1, nachádzajúcej sa na Dudvážskej č. 6 v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, pre 
nájomcu GALILEO SCHOOL, s.r.o., Hradská č. 85, Bratislava, IČO 35893991, za účelom 
vybudovania dočasnej ľahkej modulárnej výstavby kontajnerovými prvkami na stavbe, na 
dobu určitú do 07. 10. 2040, za nájomné 15,00 Eur/m2/rok, čo  predstavuje ročne sumu vo 
výške 8 100,00 Eur,  
s podmienkami: 

 
1. Realizáciu dočasnej stavby,  jej následné opravy a údržbu bude nájomca vykonávať 

výlučne na vlastné náklady. 
2. Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia 

v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že  nájomná zmluva 
nebude nájomcom podpísaná v uvedenom termíne, toto uznesenie  stratí  platnosť. 

- - - 

 



 
 
 
 

 


