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Návrh uznesenia 

 
 

Mestské zastupiteľstvo  po prerokovaní materiálu  
 
 

  schvaľuje 
 
 

podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa predĺženie dočasného vyňatia z bytového fondu                
2-izbového bytu č. 18/V. posch. vo výmere 49,05 m2 v bytovom dome súp. č. 3162 na pozemku 
registra „C“ parc. č. 3651/147 na Veternicovej 12 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, do 30. 11. 2018,  
pre Slovenskú filharmóniu so sídlom v Bratislave, 
 
s podmienkou: 
 
Dodatok k zmluve o ubytovaní  bude objednávateľom podpísaný do 60 dní od schválenia uznesenia 
v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok v tejto lehote 
nebude podpísaný objednávateľom, toto uznesenie stratí platnosť.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
PREDMET:  Návrh na predĺženie dočasného vyňatia z bytového fondu 2.-izbového bytu 

v bytovom dome na Veternicovej ul. č. 12 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves ako prípad 
hodný osobitného zreteľa. 

 
ŠPECIFIKÁCIA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV:  2-izbový byt č. 18/V. posch. vo výmere 

49,05 m2 v bytovom dome súp. č. 3162 na pozemku registra „C“ parc. č. 3651/147, 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na Veternicovej  ul. č. 12 v Bratislave,  
k. ú.  Karlova Ves  

  
ŽIADATE Ĺ:  Slovenská filharmónia 
                         Medená 3 
    816 01 Bratislava 
    IČO164 704 
          
ÚČEL:   prechodné ubytovanie hosťujúcich dirigentov a umelcov, účinkujúcich s telesami 

Slovenskej filharmónie 
 
DOBA UBYTOVANIA:  do 30.11.2013, ktorú navrhujú predĺžiť do 30.11.2018 
 
ÚHRADA ZA UBYTOVACIU JEDNOTKU:   723,36 EUR ročne. Slovenská filharmónia 

uhrádza všetky náklady na služby spojené s ubytovaním. 
 
SKUTKOVÝ STAV:  
 
1.  Pre potreby Slovenskej filharmónie bol rozhodnutím primátora hlavného mesta SR Bratislavy zo 

dňa 20.10.2008 vyňatý na obdobie od 1.12.2008 do 30.11.2011 2-izbový byt č. 18/V. posch. vo 
výmer 49,05 m2 v bytovom dome na Veternicovej 12 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves na 
prechodné ubytovanie hosťujúcich dirigentov a umelcov, účinkujúcich s telesami Slovenskej 
filharmónie. Následne bola uzatvorená  Zmluva o ubytovaní č. 24 83 1134 08 00 zo dňa 
8.1.2009. Doba ubytovania bola dodatkom č. 1 predĺžená do 30.11.2013. Cena za ubytovanie 
bola stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení  vo výške 60,28 EUR 
mesačne. Slovenská filharmónia platí aj všetky náklady na služby. 

 
2.  Predmetný byt bol uvoľnený po predchádzajúcom súdnom spore a viazol na ňom nedoplatok 

v celkovej výške 27.942,71 EUR. Slovenská filharmónia ako príspevková organizácia nebola 
oprávnená pristúpiť na úhradu takéhoto záväzku ale po vzájomnej dohode s hlavným mestom 
bolo určené náhradné riešenie  - Slovenská filharmónia garantovala hlavnému mestu po dobu 3 
po sebe nasledujúcich rokov realizovať v priestoroch Reduty Bratislavský bál za maximálnu 
cenu 9.958,18 EUR jeden bál počnúc rokom 2009, pričom uvedená doba sa automaticky 
posunula o dobu trvania rekonštrukcie Reduty. Garancia ceny Bratislavského bálu bola 
dohodnutá zmluvne. Bratislavský bál s garantovanou cenou sa konal v roku 2009 a  2013 t. zn. 
dvakrát, ešte by sa mal konať jeden bál s garantovanou cenou. 

 
3. Slovenská filharmónia  listom zo dňa 12.4.2013 požiadala o predĺženie vyňatia predmetného bytu 

z bytového fondu o ďalších 5 rokov t. zn. do 30.11.2018. V predmetnej žiadosti Slovenská 
filharmónia neponúkla hlavnému mestu organizovanie ďalších bálov s garantovanou cenou. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
ZDÔVODNENIE: 
 
Žiadosť o predĺženie vyňatia 2-izbového bytu č. 18/V. posch.  na Veternicovej 12 v Bratislave, k. ú. 
Karlova Ves  z bytového fondu predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a 
ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 131/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
s prihliadnutím na charakter žiadateľa a aktivity, na ktoré je zameraná jeho činnosť, ktorá napomáha 
prezentácii Bratislavy nielen u domácich ale aj zahraničných návštevníkov.  
 
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 10. 06. 2013 na internete a  na úradnej tabuli 
svoj zámer týkajúci sa predĺženia dočasného vyňatia z bytového fondu 2-izbovéhobytu č. 18 vo 
výmere 49,05 m2 v bytovom dome súp. č. 3162 na pozemku parc. č. 3651/147 v k. ú. Karlova Ves 
na Veternicovej 12, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 918/2013 zo dňa 13. 06. 2013  
Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného 
mesta SR Bratislavy prerokovať  
„Návrh na schválenie predĺženia dočasného vyňatia z bytového fondu 2-izbového bytu č. 18  
vo výmere 49,05 m2 v bytovom dome súp. č. 3162 na pozemku  parc. č. 3651/147 
 na Veternicovej 12 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves pre Slovenskú filharmóniu so sídlom 
v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa“.  
 
 









 
Dodatok č. 2 

k  Zmluve o ubytovaní č. 24 83 1134 08 00 uzatvorenej v zmysle Občianskeho zákonníka 
č. 40/1964 v znení neskorších predpisov  

 
Zmluvné strany 
 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 
zastúpené: doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom, CSc. primátorom mesta 
peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. 
číslo účtu: 25828453/7500 
IČO: 00603481 
DIČ: 2020372596 
(ďalej len „ubytovateľ“) 
 

a 
 
Slovenská filharmónia 
Medená ul. č. 3, 816 01 Bratislava 
zastúpená: Prof. Mariánom Lapšanským, generálnym riaditeľom 
IČO: 164 704 
(ďalej len „objednávateľ“)  
 
     
po vzájomnej dohode uzatvárajú nasledovný dodatok k Zmluve o ubytovaní č. 24 83 1134 08 
00  zo dňa 8.1.2009 v znení dodatku č. 1 zo dňa 12.12.2011 (ďalej len zmluva) v dome na  
 
       Veternicovej ul. č. 12 

v Bratislave 
 
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách zmluvy: 
 
 

Čl. I 
Zmeny zmluvy 

 
1. V Čl. II ods. 1. zmluvy sa v prvej vete dátum „30.11.2013“ nahrádza dátumom 

„30.11.2018“ na základe rozhodnutia primátora Hlavného mesta SR Bratislavy č. 
roz........................... zo dňa .........2013.  

 
2.    Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny. 
  

Čl. II 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Pre právne vzťahy týmto dodatkom zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia 

Občianskeho zákonníka a ostatné platné všeobecné záväzné predpisy Slovenskej 
republiky. 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. 

 
2. K zmene dohodnutých podmienok nájmu môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody 

formou písomného dodatku alebo pokiaľ to vyplýva zo zmien a doplnkov platných 
všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 
3. Dodatok je vyhotovený v 7-mich rovnopisoch s platnosťou originálu, 5 pre prenajímateľa 

a 2 pre nájomcu. 
 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni za 

nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ho, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme 
a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 
5. Dodatok nadobúda platnosť  dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

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

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
...................................................... 
      Prof. Marián Lapšanský  
           generálny riaditeľ 

                                                 
   

   
 
 




















