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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 časti pozemku registra „C“ v  Bratislave,  k. ú. 
Nivy, parc. č. 21895/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m2, Róbertovi Šarníkovi,  IČO: 
45 476 047, nachádzajúceho sa pod zastavaným prístreškom, slúžiaci  ako celoročná terasa 
k nebytovému priestoru v prízemí bytového domu so súp. č. 4832 na pozemku parc. č. 10448 na 
Záhradníckej ul. č. 41, v ktorom prevádzkuje reštauráciu „PUB U ADVOKÁTA“, na dobu neurčitú, 
za nájomné odo dňa nadobudnutia účinnosti 240,90 Eur/m2/rok, čo predstavuje 1 204,50 Eur ročne, 
  
s podmienkami: 
 
1. Nájomca pred podpisom zmluvy o nájme pozemku doloží overenú fotokópiu nájomnej zmluvy 
   uzatvorenej s mestskou časťou Bratislava – Ružinov, predmetom ktorej bude časť pozemku parc.  
   č. 10448 vo výmere 18 m2 zastavaného prístreškom.  
 
2. Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná  najneskôr do 120 dní od schválenia uznesenia  
    v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
3. V prípade, že nájomca nepreukáže nájomný vzťah k pozemku parc. č. 10448 k. ú. Nivy 
    a nájomná zmluva v uvedenej lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
 
PREDMET: nájom časti pozemku registra „C“ parc. č. 21895/2 vo vlastníctve a v priamej správe 

hlavného mesta SR Bratislavy v katastrálnom území Nivy  
 
 
ŽIADATE Ľ:  Róbert Šarník  
                         IČO: 45 476 047 
 
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU: 
                                   celková             výmera 
Parc. č.          LV            druh pozemku                              výmera          na prenájom   
21895/2        797            zastavané plochy a nádvoria       11 901 m2           5 m2  
 
 
ÚČEL NÁJMU: 

       užívanie pozemku pod zastavaným prístreškom, ktorý je súčasťou reštaurácie „PUB 
U ADVOKÁTA“ na Záhradníckej ulici a slúži ako celoročná terasa.  
 

DOBA NÁJMU: nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú   
 
 
VÝŠKA NAVRHOVANÉHO NÁJOMNÉHO: 
           je cena nájomného stanovená analogicky v zmysle § 6 ods. 2 bod 2a)  Všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 3/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 11/2007  
(za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb – celoročná terasa) vo výške: 
 0,66 Eur/m2/deň - t. j. 240,90 Eur/m2/rok 
       Ročné nájomné pri výmere 5 m2, predstavuje 1 204,50 Eur. 
 
 
SKUTKOVÝ STAV :    
 
      Pán Róbert Šarník (ďalej len „žiadateľ“) má v prenájme nebytový priestor v bytovom dome 
súpisné č. 4832  na Záhradníckej ulici č. 41, na pozemku registra „C“ parc. č. 10448 k. ú. Nivy, na 
základe Nájomnej zmluvy č. 01/2009 zo dňa 01.04.2010 uzatvorenej so spoločnosťou AMC 
správcom nehnuteľností s. r. o., Kvačalova 15, 821 08 Bratislava. V nebytovom priestore 
prevádzkuje reštauráciu „PUB U ADVOKÁTA“.  
      Žiadateľ na základe Rozhodnutia č. j. MAGS OD 56663/2010-348378-1 o zvláštnom užívaní 
miestnej komunikácie – Záhradnícka 41 v  Bratislave zo dňa 29.10.2010, vydaného Hlavným 
mestom SR Bratislavou, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.11.2010,  za účelom umiestnenia 
vonkajšieho sedenia s pristrešením pred prevádzkou „PUB U ADVOKÁTA“ ( ďalej len 
„Rozhodnutie“) prevádzkoval terasu. Rozhodnutie bolo na dobu určitú od 01.11.2010 do 
31.10.2011. 
 
     Z dôvodu rozšírenia prevádzky pôvodnú terasu žiadateľ prerobil, čím spĺňa účel celoročného 
prevádzkovania tak, že ju spojil s jestvujúcim vchodom reštaurácie, ktorý je nahradený z vstupom 
z terasy. Stavba je z dreveného prístrešku, ktorý je jednou stranou pripojený na jestvujúce priečelie  
 
 
zariadenia, opačná strana, pohľad na cestu je s preskleným vstupom a oknami po oboch stranách. 
Bočné pohľady sú z pásu otváravo-sklopených okien pozdĺž celej terasy. Stavba celoročnej terasy 



sa nachádza na jestvujúcom chodníku, na ktorom sú položené drevené hranoly slúžiace ako 
nášľapná vrstva. Na nich sú pripevnené drevené stĺpiky, ktoré na vrchu stužujú väzníky. Na väzníky 
je položená konštrukcia krovu s povrchovou krytinou Bramac. Po celom obvode terasy sú 
umiestnené plastové, otváravosklopené okná. Odvod dažďovej vody zo strechy je zabezpečený 
dvomi zvodovými potrubiami po oboch stranách DN 70, ktoré sú zaústené do jestvujúcej dažďovej 
kanalizácie. Fasáda je tvorená drevenými latami, ktoré sú ukotvené do nosného systému terasy. 
Medzi vnútorným a vonkajším latovaním je umiestená sklená vata, ktorá bude mať tepelnoizolačnú 
funkciu.    
        
        Žiadateľ sa obrátil na hlavné mesto so žiadosťou o predĺženie zvláštneho užívania miestnej 
komunikácie, za účelom prevádzkovania terasy. Listom MAGS OD 34340/2012-23934-1 zo dňa 
01.02.2012 mu bolo oddelením prevádzky dopravy magistrátu oznámené, že vonkajšie sedenie 
s prestrešením pripojené na siete podlieha stavebnému konaniu. Podmienkou vydania stavebného 
povolenia pre stavebníka je preukázanie zákonom predpísaného práva k pozemku a inžinierskej 
stavbe – miestnej komunikácie, ktoré ho oprávňuje uskutočniť na zastavanom pozemku na 
komunikácii pozemnú stavbu. K povoleniu stavebník musí preukázať vzťah k pozemku (vlastníctvo 
alebo nájomný vzťah) v zmysle § 58 v spojení s § 139 ods. 1 stavebného zákona. Zvláštne užívanie 
komunikácie nie je oprávnením, na základe ktorého je možné stavbu postaviť. Z uvedeného dôvodu 
vyplýva, že cestný správny orgán na ďalšie požadované obdobie nebude vydávať povolenie na 
zvláštne užívanie miestnej komunikácie. 
 
       V nadväznosti na uvedené skutočnosti sa žiadateľ obrátil na Hlavné mesto SR Bratislavu so 
žiadosťou o nájom pozemkov registra „C“ v k. ú. Nivy parc. č. 10448  vo výmere 18 m2 a parc. č. 
21895/2 vo výmere 5 m2. Účelom nájmu je usporiadanie majetkovoprávnych vzťahov  k pozemku 
pod zastavaným prístreškom, ktorý je súčasťou reštaurácie „PUB U ADVOKÁTA“ na Záhradníckej 
ulici č. 41, slúžiaceho ako celoročná terasa.  
       Po majetkovoprávnom preverení bolo zistené, že pozemok parc. č. 10448 v k. ú. Nivy je vo 
vlastníctve hlavného mesta a na základe Protokolu č. 24/91 zo dňa 31.12.1991 o zverení obecného 
majetku a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov (ďalej len „Protokol č. 24/91“) bol 
zverený do správy mestskej časti Bratislava – Ružinov, pozemok parc. č. 21895/2 je vo 
vlastníctve a v priamej správe hlavného mesta. Preto navrhujeme, aby nájomca pred podpisom  
zmluvy o nájme pozemku doložil overenú fotokópiu nájomnej b zmluvy uzatvorenej s mestskou 
časťou Bratislava – Ružinov, predmetom ktorej bude časť pozemku parc. č. 10448 vo výmere 18 m2 
zastavaného prístreškom. 
       
     Z uvedených dôvodov je nájom pozemku registra „C“ parc. č. 21895/2 vo výmere 5 m2  
predložený 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 sa jedná o nájom, účel ktorého 
bezprostredne súvisí s  prevádzkou reštaurácie a  iné formy v zákone by nebolo vhodné aplikovať 
pre tento prípad.    
                 
 
STANOVISKÁ NÁJMU :  
 

• Oddelenie správy nehnuteľností  - potvrdilo vlastníctvo hlavného mesta a zároveň, že 
predmetný pozemok je v priamej správe hlavného mesta. 

• Oddelenie územného rozvoja – podľa Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 
2007, v znení zmien a doplnkov stanovuje pre územie, ktorého súčasťou je pozemok parc. č. 
21895/2, funkčné využitie územia: viacpodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 
101, stabilizované územie.  

• Oddelenie dopravného plánovania a riadenia dopravy – súhlasilo s nájmom predmetného 
pozemku. 

• Oddelenie cestného hospodárstva – súhlasilo z nájmom požadovaného pozemku 
s podmienkou, ktorá je zapracovaná v nájomnej zmluve čl. IV ods. 6.   



• Oddelenie prevádzky dopravy – súhlasilo s nájmom predmetného pozemku, s podmienkou, 
ktorá je zapracovaná do nájomnej zmluvy v čl. IV. ods. 5. 

• Oddelenie územného plánovania – referát generelov technickej infraštruktúry – súhlasilo 
s nájmom požadovaného pozemku  

• Finančné oddelenie – neeviduje pohľadávky vo či Róbertovi Šarníkovi. 
• Oddelenie miestnych daní a poplatkov - neeviduje voči žiadateľovi žiadne pohľadávky.  

 
 
 

Stanovisko mestskej časti Bratislava – Ružinov –  starosta s nájmom pozemku 
parc. č. 21895/2 (ktorý je vo vlastníctve a v priamej správe hlavného mesta) súhlasil, avšak                       
s nájmom pozemku parc. č. 10448 (ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta, v zmysle Protokolu              
č. 24/91 bol zverený do správy mestskej časti Bratislava – Ružinov) nesúhlasil.     
 
           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 04.04.2013 na internete a dňa 
05.04.2013 na úradnej tabuli svoj zámer prenajať uvedený pozemok z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. 
 

























 
ZMLUVA  O NÁJME POZEMKU 

č.   08 83 .... 13 00 
 
Zmluvné strany: 
 
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,  

Primaciálne nám. 1,  814 99  Bratislava 
V zastúpení : 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 : Róbert Šarník 
 Miesto podnikania: Jasovská 3128/19, 851 07 Bratislava 

Podľa výpisu zo živnostenského Obvodného úradu Bratislava, číslo živnostenského 
registra: 110-194554 

 Peňažný ústav : ............................... 
 Číslo účtu : ..................... 
 IČO :  45 476 047 
 DIČ :  202............. 
       DIČ DPH:            SK202................ 

  ( ďalej len „nájomca“ ) 
 
uzatvárajú podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka túto zmluvu o nájme pozemku : 

 
Článok  I 

Predmet a účel nájmu 
 

1. Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku registra „C“ v Bratislave zapísaného 
v údajoch Správy katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu, k. ú. Nivy, obec: Bratislava - 
m. č. Ružinov, okres Bratislava,  ako parc. č. 21895/2 o výmere 11 901 m2, druh pozemku 
– zastavané plochy a nádvoria zapísaného na liste vlastníctva č. 797. 

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

zmluve časť pozemku uvedeného v ods. 1 tohto článku t. j. parc. č. 21895/2 o výmere  
5 m2 (Záhradnícka ulica) tak, ako je to zakreslené v kópii z katastrálnej mapy (ďalej len 
„pozemok“ alebo „predmet nájmu“). Kópia z katastrálnej mapy je neoddeliteľnou 
súčasťou tejto zmluvy ako jej príloha č. 1.  

 
3.  Účelom nájmu je užívanie pozemku pod zastavaným prístreškom, ktorý je súčasťou  
       reštaurácie  „PUB U ADVOKÁTA“ na Záhradníckej ulici a slúži ako celoročná terasa.  

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 
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zmluvnú pokutu vo výške 17,- Eur za každý, aj začatý deň trvania porušenia tohto 
záväzku, ktorú má prenajímateľ právo od nájomcu požadovať. Nájomca sa súčasne 
zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom 
zaslanej faktúry.  
 

4. Nájomca vyhlasuje, že bol 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 nadobudnutia účinnosti  
       zmluvy podľa článku VI odsek 8 tejto zmluvy,  tento deň bude zároveň prvým dňom  
       nájmu.  
 
2. Nájomný vzťah môže byť ukončený :  

a/ kedykoľvek písomnou dohodou zmluvných strán,  
b/ výpoveďou prenajímateľa a to i bez udania dôvodu, s trojmesačnou výpovednou 

lehotou, 
c/ odstúpením od tejto zmluvy prenajímateľom v prípade: 
    ca/   neuhradenia splatného nájomného do 14 dní od doručenia prvej upomienky, 
            prípadne jej vrátenia alebo neprevzatia, 
    cb/ ak nájomca prenechá predmet nájmu do podnájmu tretej osobe bez súhlasu  

      prenajímateľa v súlade s ods. 4 Čl. IV tejto zmluvy, 
d/ odstúpením od tejto zmluvy nájomcom v prípade: 
      da/ ak sa predmet nájmu stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilým na dohodnuté 

      alebo obvyklé užívanie, alebo 
      db/ ak sa mu odníme taká časť predmetu nájmu, že by sa tým zmaril účel zmluvy, 
e/ odstúpením od zmluvy v súlade s touto zmluvou a/alebo s príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka. 
 

3. V prípadoch odstúpenia od zmluvy je odstúpenie účinné dňom, keď písomnosť s prejavom 
vôle jednej zmluvnej strany o odstúpení bude doručená druhej zmluvnej strane. Dňom 
doručenia písomnosti podľa predchádzajúcej vety sa táto zmluva zrušuje (ex nunc).    
 

4. Pre prípad výpovede dojednali zmluvné strany trojmesačnú výpovednú lehotu. Výpovedná 
lehota sa bude počítať od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej 
zmluvnej strane. 

 
 

Článok  III  
Úhrada za nájom 

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

hlavného mesta Slovenskej republiky č. ........./2013 zo dňa ............. vo výške  
240,90 Eur/m2/rok . 

 
2.  Ročné nájomné za predmet nájmu vo výmere 5 m2 predstavuje sumu vo výške 1 204,50 

Eur (slovom jedentisícdvestoštyri eur a päťdesiat centov), ktorú sa nájomca zaväzuje 
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uhrádzať počnúc dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy v pravidelných štvrťročných 
splátkach vždy do 15. dňa prvého mesiaca príslušného štvrťroka vo výške 301,12 Eur na 
účet prenajímateľa 25828453/7500, variabilný symbol č. 883xxxx13 v Československej 
obchodnej banke, a. s. 

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

nájomné vypočítané ako 1/365 ročného nájomného sa vynásobí počtom dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do konca kalendárneho štvrťroka, v ktorom sa 
zmluva uzatvorila. Takto vypočítané nájomné sa nájomca zaväzuje uhradiť do 15 dní od 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

 
4.  Úhradu za užívanie predmetu nájmu bez platne uzatvorenej nájomnej zmluvy za obdobie 

od 01.11.2011 do doby nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy vo výške, zodpovedajúcej 
nájomnému podľa ods. 1 a 2 tohto článku, nájomca uznáva ako svoj dlh voči 
prenajímateľovi čo do dôvodu i výšky a zaväzuje sa ho uhradiť v lehote do 30 dní od 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.  

 
5. 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. 

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

prenajímateľa. 
 
7. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nájomca nezaplatí nájomné v dohodnutých termínoch  

riadne a včas, je povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % 
z dlžnej sumy za každý aj začatý deň trvania nesplnenia tejto povinnosti. Povinnosť 
nájomcu platiť úroky z omeškania podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka nie je 
týmto dotknutá.  
 

8. Prenajímateľ je oprávnený meniť každoročne k 01.04. (od 2. štvrťroka príslušného 
kalendárneho roka) 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 
uvedenú 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 15 dní od doručenia oznámenia. 

 
 

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.  
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2. Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu alebo inej 
dispozície tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. Za 
nesplnenie tejto povinnosti je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú 
pokutu vo výške 17,- Eur za každý aj začatý deň trvania porušenia tejto povinnosti. 
Nájomca sa v takomto prípade zaväzuje zmluvnú pokutu zaplatiť na základe 
prenajímateľom zaslanej faktúry. 

 
3. Nájomca sa zaväzuje vykonať na predmete nájmu ďalšie stavebné úpravy výlučne na 

svoje náklady a len po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa a príslušného 
stavebného úradu. 

 
4. Nájomca sa zaväzuje denne udržiavať čistotu, vrátane zimnej údržby, najmenej v okruhu  

5 m od zastavaného prístrešku (celoročnej terasy) umiestneného na predmete nájmu. Za 
porušenie tejto povinnosti má prenajímateľ právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu 
vo výške 300,- Eur, a to aj opakovane. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa 
predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry. 

 
5. Nájomca je povinný dodržať minimálnu zostávajúcu šírku chodníka od obrubníka po 

zastavaný prístrešok (celoročnú terasu) umiestnený na predmete nájmu 2,25 m. Za 
nesplnenie tejto povinnosti je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú 
pokutu vo výške 30,- Eur za každý aj začatý deň trvania porušenia tejto povinnosti. 
Nájomca sa v takomto prípade zaväzuje zmluvnú pokutu zaplatiť na základe 
prenajímateľom zaslanej faktúry. 

 
6. V prípade odstránenia zastavaného prístrešku  – celoročnej terasy je nájomca povinný  

predmet nájmu zápisnične odovzdať správcovi komunikácie (oddeleniu cestného 
hospodárstva magistrátu hl. m. SR Bratislavy). V prípade poškodenia predmetu nájmu je 
nájomca povinný zabezpečiť jeho opravu na vlastné náklady podľa požiadaviek správcu 
komunikácie. Za porušenie ktorejkoľvek povinnosti má prenajímateľ právo požadovať od 
nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 1000,- Eur, a to aj opakovane. Nájomca sa súčasne 
zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom 
zaslanej faktúry. 

 
7. Nájomca na predmete nájmu preberá všetky povinnosti prenajímateľa ako vlastníka, 

vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta SR Bratislavy a mestskej 
časti Bratislava – Ružinov 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. 

 
8. Nájomca sa zaväzuje zabezpečiť zneškodnenie 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 prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu 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. V prípade skončenia nájmu je nájomca povinný odstrániť zastavaný prístrešok (celoročnú 

terasu) z predmetu nájmu  a vykonať spätnú úpravu spevnenej plochy do pôvodného 
stavu. V prípade, že nepríde k dohode a ani splneniu povinnosti zo strany nájomcu, je 
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prenajímateľ oprávnený odstrániť stavbu 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 za každý aj začatý deň, nasledujúci po dni 
ukončenia nájmu. 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. 

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

druhej hlavy Občianskeho zákonníka. 
 
11. Nájomca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi každú zmenu 

svojej právnej subjektivity ako aj iné skutočnosti (zmenu miesta podnikania, adresy, 
prevod vlastníckych práv a pod.), ktoré by mohli ovplyvniť nájom.  
Za nesplnenie tejto povinnosti je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu 
zmluvnú pokutu v sume 70,- Eur. Nájomca sa v takomto prípade zaväzuje zmluvnú 
pokutu zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry. 

 
12. 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. 

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

miestom doručenia nájomcu adresa uvedená v záhlaví tejto zmluvy. 
 
14. Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že písomnosť doručená do miesta doručenia 

podľa odseku 13 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 13 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.   

  
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 hl. mesta SR Bratislavy uznesením č. 

............/2013 zo dňa .................. 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.  
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4. Pokiaľ sú v tejto zmluve, jej dodatkoch odkazy na príslušné právne predpisy alebo ich 

ustanovenia, ktoré boli medzičasom zmenené, opätovne prijaté alebo priamo či nepriamo 
nahradené inými príslušnými právnymi predpismi alebo ich ustanoveniami, považujú sa 
tieto odkazy za odkazy na príslušné právne predpisy alebo ich ustanovenia, ktoré boli 
zmenené opätovne prijaté alebo priamo či nepriamo nahrádzajú pôvodné príslušné právne 
predpisy alebo ich ustanovenia, v nich platnom znení. V prípade, ak sa niektoré 
ustanovenie tejto zmluvy ukáže (alebo sa neskôr stane) neplatným alebo neúčinným alebo 
neopakovateľným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú 
platné a účinné. Zmluvné strany sa zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné 
alebo neaplikovateľné ustanovenie novým ustanovením, ktoré zodpovedá pôvodne 
zamýšľanému účelu neplánovaného alebo neúčinného alebo neaplikovateľného 
ustanovenia a to v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia výzvy jednej zmluvnej 
strany druhej zmluvnej strane. 

 
5. 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. 

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

podpísaní prenajímateľ obdrží  5 a nájomca 2 vyhotovenia. 
 
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za 

nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a 
obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

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

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

 
9. Zánikom tejto zmluvy nie je dotknutá účinnosť tých ustanovení zmluvy, ktorých účinnosť 

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

 
 
V Bratislave dňa  ................................  V Bratislave dňa  ................................ 
 
 
Prenajímateľ :                    Nájomca : 
Hlavné mesto SR Bratislava    Róbert Šarník 
 
 
 
 
.............................................................  .............................................................. 
doc. RNDr. Milan F t á č n i k, CSc.  Róbert  Š a r n í k 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy    
 





Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti 
pozemku v Bratislave,  k. ú. Nivy,  parc. č. 21895/2, Róbertovi Šarníkovi 

     kód uzn: 5.3 
5.3.1 
5.3.5 

Uznesenie č. 798/2013 
     zo dňa 14. 03. 2013 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča  
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta  
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 časti pozemku registra 
„C“ v  Bratislave,  k. ú. Nivy, parc. č. 21895/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere        
5 m2, Róbertovi Šarníkovi,  nachádzajúceho sa pod zastavaným prístreškom, slúžiaci  ako 
celoročná terasa k nebytovému priestoru v prízemí bytového domu so súpis. č. 4832, na 
pozemku parc. č. 10448, na Záhradníckej ul. č. 41, v ktorom prevádzkuje reštauráciu „PUB 
U ADVOKÁTA“, na dobu neurčitú, za nájomné odo dňa nadobudnutia účinnosti                  
240,90 Eur/m2/rok, čo predstavuje 1 204,50 Eur ročne, 
 
s podmienkami: 
 
1. Nájomca pred podpisom zmluvy o nájme pozemku doloží overenú fotokópiu nájomnej  

zmluvy uzatvorenej s mestskou časťou Bratislava-Ružinov, predmetom ktorej bude časť 
pozemku parc. č. 10448 vo výmere 18 m2 zastavaného prístreškom.  

 
2. Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná  najneskôr do 120 dní od schválenia uznesenia 

v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
3. V prípade, že nájomca nepreukáže nájomný vzťah k pozemku parc. č. 10448 k. ú. Nivy    

a nájomná zmluva v uvedenej lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí 
platnosť. 

- - - 

 



 
 

 


