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Návrh uznesenia 
 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 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 dlhodobý nájom časti pozemku 
registra „E“ v Bratislave, k. ú. Staré Mesto,  parc. č. 21782 – ostatné plochy vo výmere        
822 m2, spoločnosti Bezručová Invest, s. r. o., so sídlom na Kominárskej 2, 4, Bratislava, IČO 
43870295, na dobu určitú 20 rokov, za účelom vybudovania a užívania podzemných garáží 
pod Lomonosovovou ulicou a dobudovania povrchu Lomonosovovej ulice na miestnu 
komunikáciu, za nájomné  
1.  1,00 Eur/m2/rok za obdobie od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy do konca   

mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť územné rozhodnutie, čo predstavuje sumu 
vo výške 822,00 Eur/rok, 

2 20,00 Eur/m2/rok od mesiaca nasledujúceho po nadobudnutí právoplatnosti územného 
rozhodnutia, čo predstavuje sumu vo výške 16 440,00 Eur/rok,  

 
s podmienkou: 
 
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 v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
PREDMET:  Nájom časti pozemku parc. č. 21782 vo vlastníctve hlavného mesta SR 

Bratislavy v k. ú. Staré Mesto na Lomonosovovej ulici 
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU:  
 
pozemok     pozemok 
reg.„C“       reg.“E“        druh     výmera 
parc. č.    LV    parc. č.         pozemku       LV č.  na nájom 
21782     Ø    21782 ostatné plochy      8925  822 m2   
    
ŽIADATE Ľ: Bezručová Invest, s. r. o.   
  Kominárska 2,4  
  831 04 Bratislava 
  IČO 43 870 295 
 
ÚČEL:  vybudovanie a užívanie podzemných garáží pod Lomonosovovou ulicou, 

dobudovanie povrchu Lomonosovovej ulice na miestnu komunikáciu 
 
VÝŠKA NAVRHOVANÉHO NÁJOMNÉHO:   

 
1. 1,00 Eur/m2/rok  za obdobie od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy do konca 

mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť územné rozhodnutie, čo predstavuje 
sumu vo výške 822,00 Eur/rok, 

2. 20,00 Eur/m2/rok  od mesiaca nasledujúceho po nadobudnutí právoplatnosti 
územného rozhodnutia, čo predstavuje sumu vo výške 16 440,00 Eur/rok 

-  stanovené na základe Rozhodnutia č. 28/2011 primátora hlavného mesta SR 
Bratislavy, ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné 
bremena – položky 11 a 111 

 
DOBA NÁJMU: nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú 20 rokov  
 
SKUTKOVÝ STAV:  

Spoločnosť Bezručová Invest, s. r. o. je podľa listu vlastníctva č. 7737 vlastníkom 
nehnuteľností v k. ú. Staré Mesto, a to pozemkov parc. č. 8964 – parc. č. 8969, stavby so 
súpisným číslom 2530 na parc. č. 8966 a stavby so súpisným číslom 2531 na parc. č. 8964 na 
Bezručovej ul. č. 3 a 5. V súčasnosti spoločnosť pripravuje projekt rekonštrukcie týchto 
objektov. Vypracovaná je projektová dokumentácia pre územné konanie pre projekt 
„Rekonštrukcia a nadstavba objektu Bezručova 3“ a pre projekt „Hotel Bezručova 5“. 
V budove na Bezručovej 3 má byť 58 bytov, zdravotnícke zariadenie a kancelárie. Sedlová 
strecha má byť odstránená a nahradená dvojpodlažnou nadstavbou. V budove na Bezručovej 5 
má byť hotel a rehabilitačné zariadenie.  

Parkovanie je riešené v podzemných garážach s počtom 247 parkovacích miest, ktoré 
budú tak pod rekonštruovaným objektom, ako aj pod verejnou komunikáciou Lomonosovova 
ulica.  

Vjazd a výjazd do podzemnej garáže je riešený cez rekonštruovaný objekt zo strany 
Lomonosovovej ulice.  



Navrhovaný dopravný systém podzemnej garáže rešpektuje súčasné jednosmerné 
napojenie od Gajovej ulice s výjazdom na Dobrovičovu ulicu. Lomonosovova ulica bude po 
vybudovaní podzemných garáží dobudovaná do súčasného stavu, vrátane zachovania 
predzáhradok.  
 
Výstavbou podzemných garáží príde k záberu pozemkov v celkovej výmere 1 539 m2, z toho:  
-  vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy - časť parc. č. 21782 vo výmere 822 m2, 
-  vo vlastníctve SR - Železnice SR – časti pozemkov parc. č. 8958, parc. č. 8959                   

a parc. č. 8960 vo výmere 358 m2, 
            poznámka:  medzi žiadateľom a ŽSR bola dňa 1.3.2012 uzatvorená Zmluva o budúcej 

zmluve o zriadení vecných bremien, vecné bremeno bude spočívať 
v povinnosti vlastníka pozemkov strpieť vybudovanie, existenciu 
a užívanie stavby podzemných garáží,  

-  vo vlastníctve žiadateľa – časti pozemkov parc. č. 8964, parc. č. 8966, parc. č. 8967              
a parc. č. 8968 vo výmere 359m2. 

 
Návrh na schválenie nájmu časti pozemku v k. ú. Staré Mesto parc. č. 21782 spoločnosti 
Bezručová Invest, s.r.o. ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, predkladáme z dôvodu, 
že projekt rekonštrukcie objektov počíta s tým, že podzemné garáže pod Lomonosovovou 
ulicou budú funkčne prepojené s podzemnými garážami v rekonštruovanom objekte, vjazd do 
podzemných garáží je riešený cez objekt na pozemku parc. č. 8966 vo vlastníctve žiadateľa, 
pričom k vydaniu územného rozhodnutia žiadateľ potrebuje preukázať, že k pozemkom 
dotknutým výstavbou podzemných garáží má iné právo podľa § 139 ods.1 zák. č. 50/1976 Zb 
(stavebný zákon). 
  
STANOVISKÁ  K  NÁJMU   
 
Oddelenie správy nehnuteľností magistrátu potvrdilo vlastníctvo hlavného mesta SR 
Bratislavy pozemku reg. „E“ parc. č. 21782. Pozemok je v priamej správe hl. mesta. Na 
pozemku sa nachádza miestna komunikácia Lomonosovova, zaradená do siete MK III. triedy, 
ktoré sú v súlade so Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy zverené do správy mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto. 
 
Oddelenie dopravného plánovania v stanovisku uviedlo, že za účelom vydania Záväzného 
stanoviska hl. mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti evidujú predložené investičné 
zámery „Rekonštrukcia a nadstavba objektu Bezručova 3“ a „Rekonštrukcia objektu 
Bezručova 5 – Hotel“. Súčasťou rekonštrukcie objektu Bezručova č. 3 je aj objekt podzemnej 
garáže pod komunikáciou Lomonosovova, v ktorom budú riešené nároky statickej dopravy 
pre predmetnú investíciu. 
 Stanovisko:  
  1. Do doby vydania súhlasného Záväzného stanoviska hl. m. SR Bratislavy 
 k investičnej činnosti považujú nájom za predčasný. 
  2. Komunikácia Lomonosovova je zverená do správy MČ Bratislava – 
 Staré Mesto. Komunikácia je zaradená do tzv. Zóny s dopravným obmedzením, 
 zmluvným partnerom mestskej časti je spoločnosť BPS PARK, a.s. Pred uzatvorením 
 akýchkoľvek nových dohôd bude potrebné usporiadať všetky existujúce záväzky.  
 
Oddelenie prevádzky dopravy – nájom sa netýka miestnych komunikácií I. a II. triedy. 
Lomonosovova ulica je MK III. triedy, kde je cestným správnym orgánom MČ Bratislava – 
Staré Mesto, k nájmu sa nevyjadrujú.  
 



Oddelenie cestného hospodárstva – pozemok parc. č. 21782 nie je v správe OCH, 
Lomonosovova je v správe mestskej časti. Upozorňujú na prítomnosť podzemného káblového 
vedenia verejného osvetlenia a stožiarov verejného osvetlenia v správe OCH. 
 
Oddelenie územného rozvoja mesta  – pre dané územie bol schválený Územný plán zóny 
Dunajská. Záujmová časť pozemku parc. č. 21782 je súčasťou komunikácie Lomonosovova, 
pričom komunikácia je označená ako ostatná obsluhovacia komunikácia s určeným smerom 
pohybu vozidiel; v polohe predmetu nájmu je navrhovaná podzemná parkovacie garáž 
s počtom stojísk 290. Po dobudovaní podzemných garáží požadujú upraviť povrch ulice do 
pôvodného stavu – t. j. usporiadanie telesa komunikácie: chodník, vozovka, chodník, podľa 
parametrov zodpovedajúcich funkčnej triede komunikácie Lomonosovova.  
 Poznámka: požiadavka je zapracovaná do návrhu nájomnej zmluvy 
 
Oddelenie územného plánovania - referát generelov technickej infraštruktúry – v koridore 
Lomonosovovej ul. sa nachádzajú koncové vetvy verejnej kanalizácie DN 300 mm, 
teplovodné potrubia a trasa miestnej telefónnej siete. 
 
Finančné oddelenie bolo požiadané o stanovisko listom zo dňa 11. 04. 2013. 
 
Oddelenie miestnych daní a poplatkov – neeviduje voči žiadateľovi žiadne pohľadávky. 
 
 
O stanovisko mestskej časti Bratislava – Staré Mesto bolo požiadané listom zo dňa                    
04. 04. 2013. 
 
 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ žiada doplniť 
materiál o rozväzujúcu podmienku, že nájomná zmluva stratí platnosť v prípade, že územné 
rozhodnutie nebude vydané v lehote do 31.12.2014. 

Poznámka č. 2:  podľa článku IV ods. 2 bod 2.5 návrhu nájomnej zmluvy prenajímateľ 
môže od nájomnej zmluvy odstúpiť, ak nebude vydané právoplatné 
územné rozhodnutie na realizáciu Stavby do 31. 12. 2014. 

 
 
Hlavné mesto SR Bratislava podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnilo dňa 17.05.2013 na internete a  na 
úradnej tabuli svoj zámer prenajať uvedený pozemok z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa. 
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Bezrudova Invest. ..'.o.

Hlavn6 mesto SR Bratislava
Doc. RNDr. Milan Ft6dnik, CSc.
prim6tor hl. mesta SR Bratislavy
Primaci6lne n6m. 1

814 99 Bratislava 1/,J /
V Bratislave 27 .03.2013.

NaSa spolodnost je vlastnikom pozemkov a objektov na Bezrudovej ul. d. 3 a 5 v Bratistave.
V s0dasnosti pripravujeme projekt rekonitrukcie obnovy uvedenlch objektov - s0 vypracovan6
dokumentdcie pre 0zemn6 konania pre projekt ,,Rekonstrukcia a nadstavba objektu Bezrudova 3"
a pre projekt ,,Hotel Bezrudova 5, Bratislava", ktore srl predmetom pripomienkovania v ramci
podanej ziadosti o vydanie zi.dzn6ho stanoviska k investidnej 6innosti na Magistret Hl.Mesta SR
zo dna 26.02.2013.
Vr6tenie iivota do tejto dasti centrelnej aasti mesta je rizko spiiti s vyrieienim statickej dopravy
v tejto lokalite, ktor6 je znadne podhodnotena. V schv6lenej parkovacej politike mestskej aasti
Bratislava - Stare Mesto (schv5lenS uznesenlm d,. 129|2OOA miestnym zastupitefstvom dia
4.11 .2008) kde v dasti 4, pfsmeno 0 sa hovori o potrebe; ,,vwerat na 1zemi Star'ho Mesta
podmienky pre budovanie hromadnich gar62i, ktor6 bud0 urtene najmA pre nevsbvnikov
Star4ho Mesta. V pripade potreby by sa mohla samospr1va mestske/ iasti podielaf na budovani
hromadny,ch gaftZi. Zvi,Senim poetu patuovacich miest v hromadnych gar4Zach sa zniZi tlak
ndvitevnikov Stareho Mesta na ulitn) parkovanie a zlepSia sa mohnosti pafuovania obwatelbv
Star4ho Mesta". V zmysle tohto Vam predklad6me .ledinedne riesenie staticke.l dopravy
v centrelnej aasti mesta - vo vvbudovanl podzemn'ich oarezi ood Lomonosovovou ul.

Dovofte, aby sme bliziie predstavili uvedeni projekt.

PROJEKT
Projekt zahfria vybudovanie podzemnych parkovacich gar62i pod existujLicou Lomonosovovu
ulicou v Sirke aZ k okolit'im objektom na Bezrudovej ul. d. 3 - 5 a administrativnej budove ZSR.
Navrhovany dopravn! syst6m podzemnej ga62e respektuje stdasn6 jednosmern6 napojenie od
Gajovej ul. s v)Tjazdom na Dobrovi6ovu ul.. Lomonosovova ulica sa po vybudovani podzemnich
garazi dobuduje do s[6asn6ho stavu vr6tane zachovania predzahradok okolitlich objektov.
D6leiitou podmienkou realizAcie projektu je skutodnosf, 2e v Lomonosovovej ul. sa v zeberc
podzemnej gar62e nenachAdzal' viznamnej5ie iniinierske siete, ktoni'ch prekl6dka by
komplikovala realizdciu projekt-.

Projekt oodzemnei oar62e na Lomonosovovei ul. bol zahrnuW a schvdlenV v Zmeneich
a doolnkoch. Uzemn6ho oldnu Z6nv Dunaiskd (VZN 6. 4/2010).

Podet parkovacich miest: 247 miest
Podet parkovacich miest pre verejnost': 124 miest
Podet podzemnfch podlaii: 4

Vec: Ziadost' o dlhodobV pren6iom pozemkov

Terminy:

K projektu prikladdme:

zadiatok vystavby: 2Q12014
dokoneenie vystavby: 1Q/2016

- katastrAlnu mapu
- projekt podzemnej gar1Ze na Lomonosovovej ul.
(Casf dokumentdcie pre tzemnd rozhodnutie pre projekt

,,RekonStrukcia a nadstavba objektu BezruCova 3"

Eezruaova Invest, s.r.o., Komindrska 2,4; Bratislava 83104 Bratlslava
spoloanosf vedenii v Obchodnom re8islri Okresndho sUdu Bratislava l, oddiel Sro, vloika a. 49519/8, ICO 43 870 295



Z{BER POZEMKOV

Celkovy zir},er Pozemkov:

26ber pozemkov Hl.mesta SR Bratislavy:

26ber podzemnej gara2e Lomonosovova ul.:

Vlastnicwo:

Bezru6ova Invest, s.r.o.

cca. 1.539 m2

pozemok parc.6, 21782, zastavane
a n6dvoria, o celkovej vimere 1 .117 m2

822 m2

plochy

(presny zAber pozemkov bude znamy po
vyhotoveni geomehick6ho pl6nu)

Pozemok je evidovan! vo vlastnictve Hlavn6ho mesta

SR Bratislavy.

Z6ber pozemkov SR - Zeleznice SR (ZSR): pozemky parc.d. 8958, 8959, 8950, o celkovej

vlimere 5.936 m2, veden6 na LV 2665

zeber podzemnej gar5ze Lomonosovova ul.: 358 m2
(presn)? z6ber pozemkov bude znemy po
vyhotoveni geometrickeho Planu)

K tomuto oozemku m6me so ZSR oodoisanu
Zmluvu o budricei zmluve o zriadeni vecnfch
bremien d. 804 096 378-8-20'12, zo dtia 1 .3.2012.

Ziber pozemkov Bezrudova Invest: pozemky parc.i. 8964, 8966, 8967' 8968, o celkovej

vli mere 5.375 m2, vedend na LV 7737

Zdber podzemnej gar62e Lomonosovova ul.: 359m2
(presny zebet pozemkov bude znamy po

vyhotoveni geometrickeho Pl6nu)

Ako prilohu prikladdme : - Wpis z katastra nehnubfnosti k parcele
- naznaieni, zdber pozemkov

Timto si Ves dovofuieme poiiadaf o dlhodobti pren6iom. na 50 rokov k pozemku parc'e.
21782. s vecn,im bremenom - orivom stavbv na pozemku oarc.d. 21782, kton/ ie vo
vfastnictve Hl.mesta SR Bratislavy a je v zabere projektu vfstavby podzemnych gataii na
Lomonosovovej ul. v Bratislave,

Vzhladom k V6Smu metodick6mu ookvnu - ziskat vztah k pozemku k 0zemn6mu konaniu. do ie
vvznamne zmena ooroti doteraisiemu oostuOu Maoistratu. si Ves dovofuieme Doziadat
o zdchlen6 orerokovanie naSei 2iadosti.

Ziadosf o dlhodobi n6jom k pozemku parc.t'. 21782 sme uZ podali na Magistrat Hl.mesta SR
Bratislavy dna 20.10.2009, dislo konania 321651, ktoni vybavovala Ing. Kubridanov6.

Na zever chceme zd6raznit, 2e navrhovanf projekt umo2ni vytvorit podzemn6 parkovanie

netradidnim sposobom v centrdlne.j mestskej z6ne apontkne pre verejnost vyse 100
parkovacich miest. Sme pripraveni rokova( aj o forme a sp6sobe nejmu prip. mo2nostiach
prendjmu parkovacich miest v podzemnej garazi po jei dokonaeni.

Bezruaova Invest, s.r.o., Komin5rska 2,4; Bratislava 83104 Bratlslava

spoloanosl vedeni: v obchodnom registri okresndho sidu Bratislava l, oddiel sro, vloika t. 49519/8, lCo 43 870 295



Bezruiova Invest, s...o.

Pre pripad konzultacie alebo doplnenie uvedenej :iadosti
0918-386 362.

kontaktujte Ino.Pavla Borosa,

S [ctou,

Ing. Pavel Boros
konatel Bezrudova Invest, s. r.o.

3rrr:&rj trml, lc I
t(grh6!*o 2,4, 83 I 04 &oftb,a
cO: /|38xr296, DIC s(: 2d2250{49s

PRILOHY: '1. katastralna mapa
2. projekt podzemnej garAze na Lomonosovovej ul.
3. vipis z katastra nehnutefnosti
4. situdcia so zaberom pozemkov Hl.mesta SR Bratislavy

Za vybavenie vopred dakujeme.

Bezrutova Invest, s.r.o., Komindrska 2,4; Bratislava 83104 Bratislava
spo loanost vede ni v Obchodnom registriOkresn6ho sridu Eratislava t, oddielsro, vlo;ka a.49S19/8, teo 43 870 295



Bezru6ova Invest,'.'.o.

Hlavn6 mesto SR Bratislava
Doc. RNDr. Milan Ft66nik, CSc.
prim5tor hl. mesta SR Bratislavy
Primaci6lne n6m. 1

814 99 Bratislava 1

V Bratislave 02.05.2013. VaSa znadka: MAGS ONN 44126120131237554

Vec:
Doplnenie iiadosti i.237554 zo dia 28.03.2013

Na5a spolodnost podala dia 28.03.2013, pod dislom 237554, Ziadost' o dlhodoby nejom
nehnutelnosti - aasti pozemku parc.e. 21782, kat.lzemie Star6 Mesto, v sovislosti s vfstavbou
podzemnej gaftze pre projekt Rekonstrukcia a nadstavba objektu Bezrudova 3" v Bratislave.

Tvmto si dovoluieme uvedenI Ziadost doolnit o nasledovn6:

- Ziadame uzatvorit nejomni zmluvu (bez zriadenia vecn6ho bremena),

- dizku nejmu Ziadame na dobu urdit0 - na 20 rokov,

- nemame z6ujem realizovat spravu, fdr2bu, zimnl idrZbu komunikacie Lomonosovova ul.
do zadiatku vfstavby podzemnej gar62e, nakolko nedojde z naSej skany k nijak6mu
obmedzeniu uZivania alebo 0drZby komunikAcie Lomonosovova ul.,

- Ziadame zmluvne zakowit moznost post0pit pr6va a povinnosti z ndjomnej zmluvy na
tretiu osobu v pripade zmeny stavebnika alebo zmeny vlastnika stavby.

Ostatn6 podmienky zo Ziadosti zo di'a 28.03.2013 ostevaj0 nezmenen6.

Pre pripad konzult6cie alebo doplnenie uvedenej ziadosti kontaktujte Ing.Pavla Borosa, tel.:
0918-386 362.

Za vybavenie vopred d'akujeme.

S rictou,

Ing. Pavel Boros
konatel Bezru6ova Invest, s.r. o

3.rtr&td rff.'t' r- 1

F..*6rto 2'4, enl 04 eolo.o
co: 43870295. Dc a(: 2@&4495

Bezruaova Invest, s.r.o., Komindrska 2,4; Bratislava 83104 Bratislava
spoloanostvedend vobchodnom resistriOkresndho sUdu Bratislava l, oddiel Sro, vloika i.49519/8, ICO 43 870 295
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MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBCHODNY REGISTER
NA INTERNETE

Slovenskyl ; ElSenglish

lficmsofi
$!l)l'l'1.11

tq,

Vfpis z Obchodn6ho

Tento vfpis mi len informativny

Oddiel: Sro

registra Okresn6ho stidu Bratislava I

charakter a nie je pouiitel'n1i pre pr6vne ukony !

Obchodne meno:

Sid lo I

rCo:

Dei zApisu:

Pravna forma:

P.edmet dinnosti:

Bezrueovi Invest, s. r. o.

KominArska 2,4
Bratislava 83'l 04

43 870 295

't3.12.2007

Spoloenost' s ruCenim obmedzenYm

kIpa tovaru za iaelom jeho predaja konean6mu spotrebitefovi v
rozsah u vol'ne.i iivnosti (maloobchod)

kipa tovaru za idelom jeho predaja inim prevadzkovatel'om
2ivnosti v rozsahu vol'nej iivnosti (vel'koobchod)

obstarrvanie sluiieb spoienich so spravou nehnutefnosti

sprostredkovatel'ske iinnost' v oblasti obchodu a vyroby v
rozsahu vol'nej 2ivnosti

prenejom nehnutefnosti s poskytovanim inich neZ zekladnich
sluiieb spo.ienich s prenAjom - obstarlvatefsk6 slu2by spojen6 s
prenaJmom

ubytovacie slu2by bez prevadzkovania pohostinskich einnosti v
rozsahu vol'nej Zivnosti

poradensk6 a konzultadn, dinnost'v oblasti obchodu a sluZieb v
rozsahu vol'nej Zivnosti

reklamn, a propagaanA ainnost'

marketing a prieskum trhu

TEDAK, a. s.
Kominerska 4
Bratislava 832 03

TEDAK, a. s.
Vklad: 4 843 989 EUR Splaten6:4 843 989 EUR
ZAloZnA p6vot ZAloin6 prevo na 100% obchodni podiel

spoloanika zriaden6 v prospech veritel?: Po5tov6 banka, a s.,
Dvoiekovo nebreiie 4, 811 02 Bratislava, ldo: 31 340 890 zmluvou
o z riadeni zelo: neho pr6va k obchodn6mu podielu zo dia 07.10

2008 v znenijej Dodatku d. 1 zo dria 16.07. 20'10 a Dodatku e. 2 zo
dha 02.02.2012 a Dodatku d. 3 zo dia 12.09. 2012 a Dodatku a. 4 zo
d{a 27.02.2013 na zabezpedenie pohfadivky v nej uvedenej.

konatelia

Ins. Z!z.e!.e!3g jigva
MyslenickA 75
Pezinok 902 03
vznik lunkcie: 10.09.2010

Vloika dislo: 49519/B

(od:13.12.2007)

{od:19.03.2009)

lod:13.12.2007)

(od:'13.'12.2007)

\od:13.12.2007)

lodt 13.12.2007l

(od:13.12.2007)

(od:13.12.2007)

(od:13.'12.2007)

(od:13.12.2007)

(odi'13.12.2007)

(od: 13.12.2007)

(od:'13.12.2007)

{od:13.12.2007)

(od:16.03.2010)

(od:13.03.2013)

Spolotnici:

ViSka vkladu kaZdeho
spolodnika:

(od:13.12.2007)

(od:14.10.2010)

121

Statut5rny org6n:

04.0,1.2013 8: l8



Vlipis z obchodndho registra SR hltp:./,/r.v rvrv . ors r. s k'/vyr is. a s p? lD I I3202&SlD-2&P=0

Konanie menom
spoloanosti:

zikladn6 imanie:

Da13ie p16vne
skutodnosti:

Ins. e-ergLE 9.tg5.
[4agursk5 1/a
Bratislava 83'l 01

Vznik f unkcier 20.01.201'l

Konatel'kon6 a podpisuje v mene spoloinosti samostatne tak, ie
k obchodn6mu menu spolodnosti pripoji svoj podpis.

4 843 989 EUR Rozsah splatenia:4 843 989 EUR

Spolodnost' bola zaloiene zakladatel'skou listinouzo dia
26.'11.2007 v zmysle prisludnich ustanoveni 2.d. 513/'l991 Zb.
Obchodni zakonnik.

Rozhodnutie jedin6ho spoloinika zo dia 19.9.2008.

Rozhodnutie jedin6ho spolodnika zo dia 06.10.2008

Rozhodnutie jedin6ho spolo6nika zo dia 23.2.2009.

Rozhod n utie .jed inCho spolodnika a vyhEsenie jedin6ho
spolodnika o prevzatizevdzku na novi vklad zo dlia 28.06.2010.

Rozhodnutie jedin6ho spoloenika zo dda 10.09.2010.

Rozhodnutie jedin6ho spoloanika zo dia 20.01.2011.

Rozhodnutie jedin6ho spoloenika spolodnosti o z\ ieeni
zAkladn6ho imania zo dria 12.06.2012.

Rozhodnutie jedin6ho spolocnika zo dia 27.'12.2012.

03.04.2013

04.04.2013

(od: 04.02.2011)

(od:13,12.2007)

(od:29.01.2013)

(odr 13.12.2007)

(od:30.09.2008)

(od:15.'10.2008)

(od:19.03.2009)

lodt 24 .07 .2010\

(od:14.10.2010)

(od:04.02.2011)

{od:'10.07.2012)

(od:29.01.2013)

Drtum aktualizacie
!dajov:
D,tum vypisu:

O obchodnom registri SR Ndvod na pouiivanie OI{l I Naia adresa M
Vyhl'addvanie podl'a : obchodndho mena identilikaindho dfsla

sidla I spisovej znadky I prien,iska a n'lena osoby

Str6nkovi hodiny na registrovych sirdoch

Formuldre na podltvanie ndvrhov na ziipis do obchodn6ho registtl

) z2 0,1.0,1.2013 8:18



GKU Bratislava

VYPIS Z KATASTRA NEHNUTEENOSTI

Okres: Bratislava I Vytvoren6 cez katastrilny portal

Obec: BA-m.d. STARE MESTO Datum vyhotovenia 18.04.20'13

Casvyhotovenia: 11:32i28Katastralne uzemre. Sta16 Mesto

Wpts z Ltsru vLASTNicrvA t,. 7737
CAsi A: MAJETKOVA PODSTATA

PARCELY registra "C" evidovan6 na katastrSlnej mape

Parcetn6 Eisto Vimerav m2 Druh pozemku Sp'sobvyui. p. Umiest. pozemku Phvny vzthh Druhchn.

8964 2791 Zastavan6 plochy a 16 1 ,201
nidvoria

8965 133 Ostatn6 plochy 29 1

8966 2256 zastavan6 plochy a 16 'l ' 201
nadvoria

8967 '114 Ostatn6 Plochy 29 1

8968 214 Ostatn6 plochy 29 1

8969 195 Ostatn6 plochy 29 1

Legenoa:
Sp6sob vyu i ivanta pazemk u

29 - Pozemok, na ktorcm le okrasnA zAhrcda, uliine a sidliskovA zeleh, park a ine funkine zelei a Iesni pazemok na

rekreaand a palavnicke wuzivanie
16 Pazemok, na ktorotn ie poslavene nebybva budava aznaiena s(tpisnim eislom

Druh ch n ne ne I neh n u lelna sli :

201 - Nehnulehe kult(irna pamiatka (narodne kultirna pamiatka)

Umteslnenie pozemku:

1 - Pozemok ie umEshleni v zastavanonl {lzemi obce

Stavby
sipisni eisb na parceb eisb Dtuh stavby Popis stavby Druh ch.n. Umiest. stavby

2530 8966
253'1 8964

Legenda
Druh stavby

'12 - Budova zdravotnickeho a soctelneho zar adenia

Kad umEstnenta slavby:
1 - Stavba postavane na zemskom povfchu

CAST B. VLASTNiCI A INE OPRAVNENE OSOBY
por. eislo Priezvisko, meno hezov), rodnd priezvisko, detum narcdenia, rcdn' eisb (eO) a Spoluvlastnicky podiel

miesto tNal6ho pobylu (sidlo) vlastnika

06astnlkpravnehovzt'ahu Vlastnik

12 stavba
12 polikli,Bezruiova 5

1 Bezruaova Invest, s.r.o. r. Bezrudovi Invest, s...o., Kominerska 2,4,
Bratislava. PSC 832 03. SR

tao :

Titul nadobudnulia Vyhlasenie vkladatel'a podl'a v-28003/08 zo dia 8.'10.2008

'| /'l

Clsic: TARCHY
Por.e .:

1 z|loin' pravo na pozemok parc.a,8964, 8965, 8966, 8967, 8-968, 8969, stavbu sipis.6.2530 na p.4.8966 a stavbu
srtpis.d.2531 na p.i.8964 v prospech Postova banka, a.s., ICO: 31340890, podl'a V-8359/08 zo dria 31 3.2008.

ln6 idaje:

1 Ziadost'o zmenu k6du druhu chrenenej skutoinosti zodia 2.2.2006 - z-714106.

Informativny vipis 112 Ahtualizeciakatastr6lnehoportelu. 13.04.2013



GKu Bratislava

VYPIS Z KATASTRA NEHNUTEINOSTI
Okres: Bratislava I Vytvoren6 cez katastralny podel

Obec: BA-m.d. STARE MESTo Detum vvhotovenia 22'04'2013

Katastr6lne rlzemie: Stare Mesto Cas vyhotovenia: 09:24:51

1'163 Ostatn6 plochy

P6vodn6 k.i. Poeet e. Uo Umiest
pozemku

01

1/1

erlsroeruY Wpts z Lrsru vLAsTruicrvl d. 8925
CAS| A MAJETK)VA P)DStAIA

PARCELY registra "E" evidovan6 na mape ureen6ho oper6tu

Parcetne Cislo Vimera v m2 Druh pozemku

21782

Legenoa:
Umieslnente pazemku:

1 - Pazemok le umieslneni v zastavanom izemi obce

Ostatn6 parcely nevy2ladan6

AAST B. VLASTN|CI A INE OPRAVNENE OSOAY

Pot. iislo P ezvisko, meno 6ezov), rcdnd pfiezvisko, dAtum narcdenia, rcdnd iislo (Cq a Spotuvtastnicky podiet
miesto tNal6ho pobytu (sidlo) vlastnika

U6astnik Dravneho vztahu Vlastnik
1 Hlavn6 mesto SR Bratislava, Primacielne namestie 1,81101 Bratislava

teo :
Titul nadobudnutia Zekl80l95
Titul nadobudnutia ROEP-Rozhodnutie Sprevy katastra pre hlavn6 mesto SR Bratislavu a.3/201o/ROEP Sta16

Mesto zo dia 15.10.2010
Titul nadobudnutia Zak.13al91
Titulnadobudnulia 820,ed,72716'l,z'ki3alg1
Titulnadobudnutia 816,dd.1713/63,zitk.138/91
Titulnadobudnutia 830,dd.1718/63,2,k.l38/91
Titulnadobudnutia Bl0,6d.'1717163,24k.138/91
Titulnadobudnutia 818,dd.578/61,2ek.'138/91
Titulnadobudnutia 83,4d.988/63,2ek.138/91
Titulnadobudnutia 810,dd.586/61,2ek.138/91
Titulnadobudnutia 81,ad.'146143,2ek.138191
Titulnadobudnutia PVZ41167,473192.24k.138191
Titulnadobudnutia 812,dd.570/6l,ZAk.'138/91
Titufnadobudnutia K256441419-Ml1970,,ZAkl3alg1
Tituf nadobudnutia HZ t.36621a621M, PVZ 'l9/68. Zak.138/9'l
Tituf nadobudnutia H2 a.29421742-MlMilU67, PVZ 166167. 52 zikona i.'138/91 Zb, Rozhodnutie d. o-

8/2009/ROEP/SM-92
Titul nadobudnutia 52 ods.2 zakona 4.138/91 zb,Rozhodnutie d. O-8i 2009/ROEP/SM'129
Titul nadobudnutia HZ 4.4510/662-M/1969, PVZ 139/69. 52 zikona d.138/9'l Zb, Rozhodnutie d. O-

8/2009/ROEP/SM"66
Tituf nadobudnutia Pvz 41167,473192,52 ods.2 z|kona i.138/91 Zb,SRozhodnutie i. O-8i 2009/ROEPi SM-131

Tituf nadobudnutia Delimitadni protokol zo dria 31.5.1994, PVZ994194
Titul nadobudnutia 52 ods.2 zakona 6.'138/91 Zb,Rozhodnutie d. O-8/2009/ROEP/SM-127

Tituf nadobudnutia Hzt.560711276-M11967,Pvz7168.24k.138191
Tituf nadobudnutia HZ 1.4494-1O24-MlMi/67, PVZ 8/68. E2 zikona d.138/91 Zb, Rozhodnutie d. O-

8/2009/ROEP/SM-76
Titulnadobudnutia Vyhl.d.14411959,PVz95/68.zek.138/91
Titul nadobudnutia HZ 615711357-M11968, 52 ods.2 zakona 6.138/91 Zb, Rozhodnutie d. O-8/2009/ROEP/SM-126

Titul nadobudnutia HZE.472l1'19, PVZ 69/68. 52 ods.2 zekona e.l38/91 Zb, Rozhodnutie d. O-8/2009/ROEPi SM.
't26

Titul nadobud nutia PVZ 4'1167, 473192. 52 zikona 4.138/91 Zb, Rozhodn utie d. O-8/2009/RoEP/SM-92
Titul nadobudnutia HZ c.466i 105/1968-M, PVZ 78/68, 52 ods.2 zikona a.'138i 91 Zb,sRozhodnutie a' O-

8/2009/ROEP/SM.'t 3'l

Informativny vipis 1111 Aktualizaciakatastrelnehoportalu: 20.04.2013
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MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Primacidlne ndm. 1. P. O. Box 192. 814 99 Bratislava '1

SUBORNE STANOVISKO

k n:ivrhu na prcdaj/prenijorn nehnutel'nosti hl. m. SIt Bratishw
za oblast' dopravy

A: IDENTII'IIiA.CIA I'ODANIA:

DoSIo od (odde lertie. tltilunt): oNN. 12.4.2013 pod e. MAC;S ONN/4'+126/13
l'reduret podania: ndiom tasti pozcmku

Cislo OKDS: 3777 8t2013 t256923

Ziadatcf : Bczruiova Invest. s.r.o.

Katastrilne irzenrie: Stard Mesto
Parcelnd dislo: 2t782
O d,ct sl and : ( tl ti t u n t ) 21.1.201 3 pod d. lcf 3ttE

B: TIASTKOVE STANOVISKA OONOIN,Ni,

Primacialne nbm 1. lll ooschodie. d. dveri 308

TELEFoN FAX BANKoVE spoJENrE teo TNTERNET E-t\rAtL
O2l59 35 61 95 02159 35 64 39 VUB 6327012/0200 603 481 www bratislava.sk okdsv@bratislava.sk

B 1: Oddcle nic dopr:rvn6ho rrlinovania a riadenia dopr:rvv:
Pridelend kldtunr): 1 5.04.20 I 3 Pod. d. oddelenia: MAGrcDP/25692,1

ODP/140/13-p
Spracovatel' 0lcno): I rrg. Gdlikor i
Tcxt stanovisk:r:

Obratili ste sa na nis so Ziadost'ou o stanovisko k niimu iasti pozcmku v k. ir. Star6

Mcstu purc. i. 11782 \o \\nrcrc 822rn'nu L.,rn.r't.,su t ur.j ulici za iti'tlotn i;butloratttr
a uZivania podzcmnych gar62f pod Lomonosovovou ulicou. oplitovn6ho dobudovania povrchu
ulice na miestnu kon.runik/rciu a zriadenia budfceho vecndho brcmcna lo veci strpcnta
r,1'budor.anych podzen.rnych garlZi na pozenku hlavudho rnesta. O ndjom po2iadala
spolotnost' Bezrudova Invest. s.r.o. v stivislosti s pripralovirnou rekonStrukciou a prestavbcttt

objcktov Bczruiova d. 3 a Bezrudova d. 5, ktord st vo vlastnictve Ziadatel'a.

Z hl'atliska dopravn6ho plfnovania k VaSej Ziadosti uvfdzame:

L Predmetnl' pozemok parc..E. 21782 v k. i. Stard MesLo nie je v kolizii s vyhfador y nr

zlrrncronr doplavy uvaZovanym v UPN hl. m. SR Bratislavy.2007 . v zneni zntien a doplnkov.

2. Podl'a platniho Uzemndho plinu z6ny Dunajska. zmcn.v a doplnky 201 0/2
(schvflen6 0612012) je navrhovar.ri objekt Bezruiova d. 3 a d. 5 siriast'ou bloku d. l8/7 a.

resp. urbanistickdho obvodu d. 18 - Bezrudova.

3. T. d. sfr na Magistrdte hl.n. SI{ Bratislavl'za irtelom vldania Z6r'iizndho stanoviska
hl. mesta SR Bratislavy k investidnej dinnosti predloZcr.ri na v1'jadrcnie investidnd z6mery
..RckonStrukcia a nadstavba objektu Bezrudova 3. Bratislava" a ..Rckonitrukcia objektu
Bezrudova 5 IIotel, Bratislava''. Siriast'ou rckonStrukcic objcktu Bezrudova d. 3 je a.l objekt
podzemnej parkovacej garriZc pod komunikriciou l-omonosovnvn s ljazdom situovanlm pod
obiektonr Bezrudova d. 3. v ktoron poclzcmnom obiekte budti rieSend niroky statickcj



dopral l pre predmctnir investtcttt.

Stanovisko z hl'adiska dopravn6ho pl:inovanil

a) I)o dob-"- r'.vdania sfrhlasn6ho Ziviizncho stanoviska hl. mcsta SR Bratislar'1

k inr,estitnc'j dinnosti polaZuieme niirj om dasti prcdrrretndho pozcmku za uvcclcnir.n ftclonl
za predaasn"v.

b) Upozoniujcrne. 2e komunikiicia Lomonosovova je zverenii do spriivl lvlestske-j iasti
Stari lvlcsto. Korlu.rikacia Lomonosovor a je zaradcni do tzv. Z6n1 s dopralnlm
obncdzenim a znrluvny'm partnerom Mcstskej dasti Starc Mesto ic v predmetncj r eci

spolodnost' BPS ITARK. a.s. To znamcnir. Ze pred uzatvorenim akychkol'vek nov. clr dohtid

bude potrcbr.ri usporiadat' r. !etky existujirce zlviizk"v.

Vvbaveni (d(.itrnr): I 9.0,+.201 3

Sclrvdlil dha, (mano. dtilun): Ing. IVlikuS 19.04.20 I 3

ll2: Oddclrnie prcr:itlzkr dopr:trr :

Pridclcrre (ddtunt): t2.1.201.3 Pod. d. crddeleni a: 1 256925 1 1.3 -46

Splacovatel' /n;cno): lng. Kletncnttrl i
'I'e rt stanoviska:

Z hl'adiskn prcvidzky dopravy sa nevyjadrujcme. nrij om sa netika micsttt-v''ch

I. aII. tricdy. Lotnonosovova ulica je IUK lll. triedy. kde cestnym spriilnym
starosla MC Bratislava - Stard tneslo. vvziadaitc si ich stanovisko.

kon.rur.rikhcii

orginom je

Vr hrr cnc (J,ilunt)'. 22.4.20t3
Sclrvilil dha. (nteno. dtitunt)'. Mgr. Lichnerovi 22.1.2013

83: Odrlclcnic cestn6ho h dirstr l:
ocrH 256926/20 r l
He- l 56

Pod. i. oddelenia:Prideleni (dtirLrntl'. 15.4.2013

R. IIorviithovfSpracoVatcl' frrel7o) :

'I'ert stanoviska:
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ZMLUVA  O DLHODOBOM  NÁJME  POZEMKU  
č.   18 – 83 – xxxx – 13 – 00 

 
 
Zmluvné strany: 
 
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Primaciálne nám. 1,  814 99  Bratislava 
 Zastupuje:  doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
     Peňažný ústav:  Československá obchodná banka, a. s. 
 Číslo účtu: 25828453/7500 
 IČO:  00 603 481 

DIČ:  2020372596 
(ďalej len „prenajímateľ“) 

 
a 
 
2. Obchodné meno:  Bezručová Invest, s. r. o.  

Sídlo:    Kominárska 2, 4,  831 04 Bratislava 
 Zastupuje:     Ing. Pavel Boroš, konateľ spoločnosti 

IČO:  43 870 295 
   podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 

49519/B 
Peňažný ústav: .................... 
Číslo účtu:        .................... 
IČ DPH:             .................... 
(ďalej len „nájomca“) 

 
uzatvárajú podľa § 663 Občianskeho zákonníka túto Zmluvu o dlhodobom nájme pozemku 
(ďalej len „zmluva“): 

 
 

Článok  I 
Predmet a účel nájmu 

 
1. Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku v Bratislave v katastrálnom území 

Staré Mesto, ktorý je vedený v údajoch Správy katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu 
ako pozemok registra „C“ parc. č. 21782 – zastavané plochy a nádvoria, ktorý nie je 
vedený na liste vlastníctva, podľa identifikácie bol vytvorený z pozemku registra „E“ 
parc. č. 21782 – ostatné plochy vo výmere 1 163 m2, ktorý je vedený na liste vlastníctva  
č. 8925 pre katastrálne územie Staré Mesto. 

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

zmluve časť pozemku parc. č. 21782 uvedeného v ods. 1 tohto článku vo výmere 822 m2 
tak, ako je to vyznačené v kópii z katastrálnej mapy (ďalej len „predmet nájmu“ alebo 
„pozemok“). Kópia z katastrálnej mapy tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej 
príloha č. 1. 
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3. Účelom nájmu je vybudovanie a užívanie podzemných garáží pod povrchom pozemku na 
Lomonosovovej ulici a dobudovanie povrchu Lomonosovovej ulice na miestnu 
komunikáciu (ďalej len „Stavba“), v súvislosti s pripravovaným projektom obnovy 
objektov „Rekonštrukcia a nadstavba objektu Bezručova 3“ a „Hotel Bezručova 5“ – 
stavieb so súpisným č. 2530 na pozemku parc. č. 8966 a so súpisným č. 2531 na pozemku 
parc. č. 8964, ktoré sú spolu s pozemkami parc. č. 8964 – 8969 podľa listu vlastníctva č. 
7737 pre katastrálne územie Staré Mesto vo vlastníctve nájomcu 

 
4. Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu využívať výlučne na dohodnutý účel. Pre prípad 

nesplnenia tohto záväzku zmluvné strany dojednali zmluvnú pokutu v súlade s ust. § 544 
a nasl. Občianskeho zákonníka vo výške 17,00 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.  

 
5. Nájomca prehlasuje, že je oboznámený so stavom predmetu nájmu, že tento je v stave 

spôsobilom na dohodnuté užívanie a v takom stave ho do nájmu preberá.  
 

Článok   II  
Vznik, doba a ukončenie nájmu 

 
1.  Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu na dobu určitú 20 rokov. 
 
2.  Doba nájmu začne plynúť dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy podľa článku VIII 

ods. 8 tejto zmluvy.  
 

Článok  III  
Úhrada za nájom 

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

hlavného mesta Slovenskej republiky č. xxxx /2013 zo dňa xxxxx 2013 nasledovne: 
 
1.1  vo výške 1,00 Eur/m2/rok  za obdobie od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do 

konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť územné rozhodnutie, najneskôr 
však do 31.12.2014, čo pri výmere 822 m2 predstavuje sumu vo výške                
822,00 Eur/rok, 

1.2  vo výške 20,00 Eur/m2/rok  od začiatku mesiaca nasledujúceho po nadobudnutí 
právoplatnosti územného rozhodnutia, najneskôr však od 1.1.2016, čo pri výmere    
822 m2 predstavuje sumu vo výške 16 440,00 Eur/rok. 

 
2. Nájomca sa zaväzuje nájomné podľa odseku 1 tohto článku uhrádzať počnúc dňom 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy v súlade s článkom VIII ods. 8 tejto zmluvy 
v pravidelných štvrťročných splátkach, vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho 
štvrťroka na účet prenajímateľa č. 25828453/7500, variabilný symbol VS 883xxxx13 
v Československej obchodnej banke, a.s.    

 
3. Pomerná časť nájomného podľa ods. 1 a 2 tohto článku sa vypočíta 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. 
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Takto vypočítané nájomné sa nájomca zaväzuje uhradiť do 15 dní od nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy.  

 
4. V prípade, že nájomca pri platbe neuvedie obdobie, za ktoré sa úhrada platí, alebo uvedie 

obdobie, ktoré už bolo uhradené, alebo ak z úhrady nebude zrejmé, za ktoré obdobie 
nájomca úhradu poukazuje, je obdobie, ktoré bude úhradou pokryté, oprávnený určiť 
prenajímateľ sám; prenajímateľ spravidla pokryje najstaršiu splatnú pohľadávku. 

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

prenajímateľa. 
 
6. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nájomca nezaplatí ktorúkoľvek platbu podľa tejto 

zmluvy v dohodnutých termínoch riadne a včas, je povinný zaplatiť prenajímateľovi na 
základe vystavenej faktúry 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.  

 
7. Prenajímateľ je oprávnený meniť každoročne k 1.4. (od 2. štvrťroka príslušného 

kalendárneho roka) výšku nájomného dohodnutého v tejto zmluve o výšku miery inflácie 
stanovenú Štatistickým úradom SR za bezprostredne predchádzajúci kalendárny rok 
a zverejnenú Štatistickým úradom SR v januári nasledujúceho roka. Zvýšenie nájomného 
prenajímateľ oznámi nájomcovi písomne, zaslaním doporučenej zásielky na adresu podľa 
článku V ods. 14 a 15 tejto zmluvy. Zvýšené nájomné je nájomca povinný platiť za 
obdobie od 1.4. v termínoch splatnosti nájomného dohodnutých v tejto 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 

Ukončenie nájmu, odstúpenie od zmluvy 
 
1.  Nájomný vzťah skončí uplynutím dojednanej doby nájmu. Pred uplynutím doby nájmu 

môže byť ukončený: 
 

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

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

upozornenia a bez akýchkoľvek ďalších záväzkov a povinností voči nájomcovi: 
 

2.1 ak nájomca nezaplatí dojednané nájomné v lehote splatnosti uvedenej v článku III ods. 
2 a 3 tejto zmluvy a ani v dodatočnej lehote 15 dní, alebo 

2.2 ak nájomca napriek písomnému upozorneniu prenajímateľa užíva predmet nájmu, 
alebo jeho časť na iný účel ako je dohodnutý touto zmluvou alebo 

2.3 ak nájomca napriek písomnému upozorneniu prenajímateľa užíva predmet nájmu, 
alebo jeho časť v rozpore s touto zmluvou, alebo 

2.4 ak nájomca prenechá predmet nájmu, alebo jeho časť do podnájmu alebo inej 
dispozície tretej osobe, v rozpore s článkom V ods. 3 tejto zmluvy, alebo 
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2.5 ak nebude vydané právoplatné územné rozhodnutie na realizáciu Stavby do 
31.12.2014, alebo 

2.6 ak nebude vydané právoplatné stavebné povolenie na realizáciu Stavby do 31.12.2017 
alebo 

2.7 ak nebude vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie na realizáciu Stavby do 
30.6.2021 alebo 

2.8 ak nájomca poruší záväzok uvedený v článku V ods. 11. 
 
3.  Nájomca môže okamžite od tejto zmluvy odstúpiť ak: 
 

3.1 predmet nájmu sa stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilým na dohodnuté užívanie, 
alebo 

3.2 bude vydané právoplatné rozhodnutie o odstránení Stavby z predmetu nájmu. 
V takomto prípade bude odstúpenie účinné až ku dňu odovzdania predmetu nájmu 
prenajímateľovi, čomu bude predchádzať odstránenie Stavby a uvedenie predmetu 
nájmu do pôvodného stavu.  

 
4. V prípadoch odstúpenia od zmluvy, okrem uvedeného v bode 3.2 tohto článku, je 

odstúpenie účinné dňom, kedy písomnosť s prejavom vôle jednej zmluvnej strany 
o odstúpení bude doručená druhej zmluvnej strane.  

 
Článok  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 počas realizácie Stavby 

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, s výnimkou odovzdania predmetu 
nájmu dodávateľovi stavebných prác. Za porušenie tejto povinnosti má prenajímateľ 
právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 17,00 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. Počas realizácie Stavby nájomca na predmete nájmu preberá povinnosti prenajímateľa ako 

vlastníka, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta SR 
Bratislavy a mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 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. 

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

druhej hlavy Občianskeho zákonníka. 
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6. V prípade skončenia nájmu pred vydaním kolaudačného rozhodnutia na Stavbu je 
nájomca povinný uviesť predmet nájmu do pôvodného stavu, pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodnú inak, v prípade skončenia nájmu po vydaní kolaudačného rozhodnutia na 
Stavbu je nájomca povinný odovzdať predmet nájmu prenajímateľovi v stave 
zodpovedajúcom dohodnutému užívaniu, t. zn. upraviť povrch ulice do pôvodného stavu, 
t. j. usporiadať teleso komunikácie: chodník, vozovka, chodník, podľa parametrov 
zodpovedajúcich funkčnej triede komunikácie Lomonosovova, pokiaľ sa 
s prenajímateľom nedohodne inak. 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, si zmluvné strany dojednali zmluvnú pokutu vo výške 17,00 Eur, za 
každý aj začatý deň, nasledujúci po dni, v ktorom sa má predmet nájmu uviesť do stavu 
podľa prvej vety tohto článku, ktorú má prenajímateľ právo od nájomcu požadovať. 
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. 

 
7. Nájomca sa zaväzuje vybudovať Stavbu na predmete nájmu na základe právoplatného 

stavebného povolenia, a to výlučne na svoje náklady. 
 
8. Nájomca je povinný predložiť prenajímateľovi kópiu právoplatného územného 

rozhodnutia na Stavbu na predmete nájmu do 15 dní od nadobudnutia jeho 
právoplatnosti. Za nesplnenie tejto povinnosti je prenajímateľ oprávnený požadovať od 
nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 Eur. V prípade, že právoplatné územné 
rozhodnutie nebude vydané do 31.12.2014 je prenajímateľ oprávnený požadovať od 
nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 Eur, a to v prípade ak táto lehota uplynula 
v dôsledku subjektívneho zavinenia nájomcu. Nájomca sa súčasne zmluvné pokuty podľa 
tohto odseku zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry. 

 
9. Nájomca je povinný predložiť prenajímateľovi kópiu právoplatného stavebného 

povolenia na Stavbu na predmete nájmu do 15 dní od nadobudnutia jeho právoplatnosti. 
Za nesplnenie tejto povinnosti je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú 
pokutu vo výške 17,00 Eur za každý, aj začatý deň trvania porušenia tejto povinnosti. 
V prípade, že právoplatné kolaudačné rozhodnutie nebude vydané do 31.12.2017je 
prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 20 000,00 Eur, 
a to v prípade ak táto lehota uplynula v dôsledku subjektívneho zavinenia nájomcu. 
Nájomca sa súčasne zmluvné pokuty podľa tohto odseku zaväzuje zaplatiť na základe 
prenajímateľom zaslanej faktúry. 

 
10. Nájomca je povinný predložiť prenajímateľovi kópiu právoplatného kolaudačného 

rozhodnutia na Stavbu na predmete nájmu do 15 dní od nadobudnutia jeho 
právoplatnosti. Za nesplnenie tejto povinnosti je prenajímateľ oprávnený požadovať od 
nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 17,00 Eur za každý, aj začatý deň trvania porušenia 
tejto povinnosti. V prípade, že právoplatné kolaudačné rozhodnutie nebude vydané do 
30.6.2021 je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 20 
000,00 Eur, a to v prípade ak táto lehota uplynula v dôsledku subjektívneho zavinenia 
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nájomcu. Nájomca sa súčasne zmluvné pokuty podľa tohto odseku zaväzuje zaplatiť na 
základe prenajímateľom zaslanej faktúry. 

 
11. Nájomca berie na vedomie, že povrch predmetu nájmu tvorí miestnu komunikáciu 

Lomonosovova a do doby zahájenia Stavby na základe právoplatného stavebného 
povolenia nie je nájomca oprávnený predmet nájmu oplotiť alebo iným spôsobom 
znemožniť alebo obmedziť jeho užívanie verejnosťou.  Za porušenie tohto záväzku má 
prenajímateľ právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 300,00 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. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknuté právo 
prenajímateľa od tejto zmluvy jednostranne odstúpiť podľa článku IV bod 2.8 tejto 
zmluvy. 

  
12. Nájomca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznamovať každú zmenu (zmenu sídla 

nájomcu, zmena vlastníctva nehnuteľností na parc. č. 8964 – parc. č. 8969 a pod.), ako aj 
všetky skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť nájom. Za porušenie tohto záväzku má 
prenajímateľ právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 70,00 Eur. Nájomca 
sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe 
prenajímateľom zaslanej faktúry. 

 
13. V súlade s ust. § 545 Občianskeho zákonníka bolo zmluvnými stranami dohodnuté, že 

prenajímateľ je oprávnený požadovať od nájomcu náhradu škody spojenú s porušením 
povinností nájomcu, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta podľa tejto zmluvy vo výške 
presahujúcej výšku dohodnutej zmluvnej pokuty. 

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

miestom doručenia nájomcu: 
 a) sídlo nájomcu zapísané v obchodnom registri, 

b) miesto, kde bude osoba oprávnená konať v mene nájomcu, zastihnutá. 
 
15. Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že písomnosť doručená do miesta doručenia 

podľa odseku 14 bude považovaná za doručenú priamo do vlastných rúk, a to i v prípade, 
ak bude vrátená prenajímateľovi ako písomnosť nájomcom neprevzatá. Ak nebude možné 
nájomcovi písomnosť doručiť na túto adresu podľa odseku 14 tohto článku a iná adresa 
nebude prenajímateľovi známa, považuje sa písomnosť nájomcovi za doručenú dňom jej 
vrátenia prenajímateľovi, a to aj v prípade, že sa nájomca o tom nedozvie.  

 
Článok  VI 

Osobitné ustanovenia 
 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že po nadobudnutí právoplatnosti dobudovaného povrchu 

Lomonosovovej ulice na miestnu komunikáciu na predmete nájmu (ďalej len 
„Komunikácia Lomonosovova“) uzatvoria Zmluvu o bezodplatnom prevode 
Komunikácie Lomonosovova do majetku prenajímateľa. Za prenajímateľa bude pre 
potreby naplnenia tohto ustanovenia v takomto prípade konať oddelenie správy 
nehnuteľností Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. 
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2. Predpokladom na prevzatie komunikácie do majetku prenajímateľa podľa odseku 1 tohto 
článku je súčasné podpísanie protokolu medzi prenajímateľom a mestskou časťou 
Bratislava – Staré Mesto o prevzatí komunikácie do správy mestskej časti. 

 
3. Pre vylúčene akýchkoľvek pochybností platí, že nájomca je podľa tejto zmluvy oprávnený 

zriadiť na predmete nájmu Stavbu (podzemné garáže). Zmluvné strany spoločne 
potvrdzujú, že nájomca uzatvorením tejto zmluvy získal vo vzťahu k predmetu nájmu  
(t.j. pozemku s parc. č. 21782 k. ú. Staré Mesto) tzv. iné právo v zmysle ustanovenia        
§ 139 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný 
zákon) v platnom znení, ktoré ho oprávňuje na predmete nájmu zriadiť stavbu. 

 
 

Článok VII 
Vyhlásenia a záruky 

 
1. Nájomca podpísaním tejto zmluvy vyhlasuje a zaručuje prenajímateľovi, ktorý uzatvára 

túto zmluvu spoliehajúc sa na tieto vyhlásenia a záruky, že: 
 

1.1 nájomca je právnym subjektom platne existujúcim podľa zákonov Slovenskej 
republiky, podpisujúci je osoba oprávnená konať v mene nájomcu, 

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, 

1.3 nájomca nebol ako právnická osoba zrušený, či už likvidáciou alebo bez likvidácie 
a ani neprijal žiadne rozhodnutie za týmto účelom, 

1.4 proti nájomcovi nie je vedené žiadne také 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 

nepravdivá alebo zavádzajúca, 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.    

 
Článok  VIII  

Záverečné ustanovenia 
 
1. V súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov tento nájom schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného 
mesta SR Bratislavy uznesením č. xxxxxx /2013 zo dňa xxxx 2013, ktorého odpis je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako jej príloha č. 4. 

 
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. Akékoľvek iné zmeny alebo 
doplnenia tejto zmluvy sú neplatné. 
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3. Pre právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia 
Občianskeho zákonníka a ostatných platných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 
4. Pokiaľ sú v tejto zmluve, jej dodatkoch a/alebo prílohách a/alebo osobitných dohodách 

k tejto zmluve, ich dodatkoch alebo prílohách, odkazy na príslušné právne predpisy alebo 
ich ustanovenia, ktoré boli medzičasom zmenené, opätovne prijaté alebo priamo či 
nepriamo nahradené inými príslušnými právnymi predpismi alebo ich ustanoveniami, 
považujú sa tieto odkazy za odkazy na príslušné právne predpisy alebo ich ustanovenia, 
ktoré boli zmenené opätovne prijaté alebo priamo či nepriamo nahrádzajú pôvodné 
príslušné právne predpisy alebo ich ustanovenia, v ich platnom znení. V prípade, ak sa 
niektoré ustanovenie tejto zmluvy ukáže (alebo sa neskôr stane) neplatným alebo 
neúčinným alebo neaplikovateľným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, 
ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa zaväzujú dohodou nahradiť neplatné 
alebo neúčinné alebo neaplikovateľné ustanovenie novým ustanovením, ktoré zodpovedá 
pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného alebo neaplikovateľného 
ustanovenia a to v lehote 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 zmluvnými stranami prenajímateľ dostane 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 jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

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

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

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

 
 
V Bratislave dňa  .................................  V Bratislave dňa  ................................. 
 
Prenajímateľ :      Nájomca :  
Hlavné mesto SR Bratislava    Bezručová Invest, s. r. o.  
 
 
 
...........................................................  ................................................................. 
doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc.  Ing.  Pavel   B o r o š  
primátor      konateľ spoločnosti   





Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu časti 
pozemku v Bratislave parc. č.  21782, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Bezručová Invest,   
s. r. o., so sídlom v Bratislave   

kód uzn.: 5.3 
5.3.1 
5.3.5 

 

Uznesenie č. 861/2013 
     zo dňa 16. 05. 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 dlhodobý nájom časti pozemku 
registra „E“ v Bratislave, k. ú. Staré Mesto,  parc. č. 21782 – ostatné plochy vo výmere        
822 m2, spoločnosti Bezručová Invest, s. r. o., so sídlom na Kominárskej 2, 4, Bratislava, IČO 
43870295, na dobu určitú 20 rokov, za účelom vybudovania a užívania podzemných garáží 
pod Lomonosovovou ulicou a dobudovania povrchu Lomonosovovej ulice na miestnu 
komunikáciu, za nájomné  
1.  1,00 Eur/m2/rok za obdobie od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy do konca   

mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť územné rozhodnutie, čo predstavuje sumu 
vo výške 822,00 Eur/rok, 

2 20,00 Eur/m2/rok od mesiaca nasledujúceho po nadobudnutí právoplatnosti územného 
rozhodnutia, čo predstavuje sumu vo výške 16 440,00 Eur/rok,  

 
s podmienkou: 
 
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 v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.  
 
S pripomienkou (komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 
žiada doplniť materiál o rozväzujúcu podmienku, že nájomná zmluva stratí platnosť 
v prípade, že územné rozhodnutie nebude vydané najneskôr v lehote do 31.12.2014 ) 

- - - 

 



    
                                 
 
  
   

                                
 

                            
 

                            
    
 


