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    Návrh uznesenia 

 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 
 
                                                                     schvaľuje 

 
 
súhlas s výstavbou dvoch dvojpodlažných stavieb na časti pozemku registra „C“ v Bratislave,               
k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13699, nachádzajúceho sa na Vihorlatskej ulici č. 10 v Bratislave,                 
pre Súkromnú základnú školu Waldorfskú so sídlom v Bratislave, 
 
s podmienkou :   
  
Dodatok k nájomnej zmluve bude nájomcom podpísaný do 30 dní od schválenia uznesenia 
v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok k nájomnej zmluve 
v tejto lehote nebude nájomcom podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
 
NÁJOMCA-ŽIADATE Ľ:     Súkromná základná škola Waldorfská, Vihorlatská 10, 831 04  
       Bratislava 
 
PREDMET ŽIADOSTI:    Žiadosť o súhlas s výstavbou dvoch 2-podlažných stavieb na  
       pozemku parc. č. 13699 o výmere 548 m2, nachádzajúceho sa  
        v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 
 
ÚČEL:                     zvýšenie kvality vyučovania základnej školy a rozšírenie sa    o stredný 

stupeň   
                  

  
  ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKU: 

 
Časť pozemku parc. č. 13699 - zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 548 m2, na ktorom sa 
uskutočňuje výstavba dvoch 2 – podlažných stavieb, nachádzajúci sa na Vihorlatskej 10, k. ú. Nové 
Mesto,  vo vlastníctve  Hlavného  mesta SR Bratislavy, zapísaný na LV č. 1. Pozemok je  predmetom 
dlhodobého nájmu nájomcu.   

 
 

SKUTKOVÝ STAV :    
  

Súkromná základná škola Waldorfská je na základe nájomnej zmluvy č. 07/08 83 0506 04 00 
uzatvorenej dňa 21.07.2004, v znení  dodatku č. 1 zo dňa 12.12.2006  nájomcom nehnuteľností    - 
nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v stavbe so súp. č. 1023, postavenej na pozemku                  
parc. č. 13699, o výmere 1783,97 m2 a pozemku parc. č. 13699 o výmere 10069 m2. Nájomná zmluva 
je uzatvorená na dobu určitú 30 rokov – do 30.11.2036, s výškou nájomného   za nebytové priestory 
8,30 Eur/m2/rok, za pozemok 0,33 Eur/m2/rok. Celková výška nájomného  je 18 146,55 Eur  ročne. 
Účelom nájmu je prevádzkovanie súkromnej základnej školy Waldorfskej. Dlhodobý nájom bol 
schválený v mestskom zastupiteľstve hl. mesta SR Bratislavy uznesením  č. 1163/2006 dňa 
28.09.2006, s výškou nájomného za nebytové priestory 8,30 Eur/m2/rok,  za pozemok 0,33 Eur/m2/rok. 
 

Nájomca, z dôvodu zvýšenia kvality vyučovania základnej školy a rozšírenia sa o stredný 
stupeň, požiadal o súhlas s výstavbou dvoch 2-podlažných stavieb, v ktorých vzniknú nebytové 
priestory o výmere 300 m2 a 600 m2. Bude sa jednať o stavby samostatné, ktoré budú vo výlučnom 
vlastníctve stavebníka. Výstavbou uvedených stavieb dôjde k zastavaniu pozemku parc. č. 13699   vo 
výmere 548 m2. Stavby nájomca vybuduje na pozemku hl. mesta na vlastné náklady. Odhadovaná cena 
obidvoch stavieb je 400 000,00 Eur.   
 
 
Navrhované riešenie: 
Schváliť výstavbu dvoch samostatných dvojpodlažných stavieb, ktoré budú vo výlučnom vlastníctve 
školy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stanoviská: 
• Oddelenie správy nehnuteľností – nehnuteľnosť je vo vlastníctve hlavného mesta a v jeho  priamej 

správe 
• Oddelenie územného rozvoja – Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení    

zmien a doplnkov podľa záväznej časti stanovuje pre územie, ktorého súčasťou je záujmový  
pozemok, funkčné využitie územia: občianska vybavenosť lokálneho významu, funkčné využitie 
prevládajúce: zariadenie školstva.  Pozemok je súčasťou územia, ktoré je definované ako 
stabilizované územie.  

• Oddelenie dopravného plánovania a riadenia dopravy – podľa Územného plánu hl. m. SR    
Bratislavy, rok 2007   v znení zmien a doplnkov predmetný pozemok  v k. ú. Nové Mesto nie je 
v kolízii so žiadnym dopravným výhľadovým zámerom. 

• Oddelenie cestného hospodárstva – pozemok nie je v správe OCH a nezasahuje do                   
komunikácie a verejného osvetlenia v správe OCH.   

•  Oddelenie prevádzky dopravy -  nakoľko Vihorlatská ulica je miestna komunikácia III. triedy              
a cestným správnym orgánom komunikácie Vihorlatská je starosta mestskej časti Bratislava – Nové 
Mesto. 

•   Oddelenie mestskej zelene – súhlasia za splnenia podmienok: zabezpečovať čistotu a poriadok   na 
dotknutom pozemku a v jeho okolí; o vyjadrenie k zabezpečovaniu zneškodňovania 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 je potrebné 
požiadať oddelenie životného prostredia – podmienky sú zapracované v novom  čl. V ods. 19 
zmluvy. 

•   Oddelenie životného prostredia – súhlasia za splnenia podmienok: zabezpečiť nakladanie s odpadmi, 
ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác v súlade so zákonom   č. 223/2001 Z. z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov; riešiť vybudovanie dvoch dvojpodlažných 
budov, aby pôvodca mohol splniť podmienky VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2001 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi     na území hlavného mesta 
v znení neskorších predpisov; zabezpečiť miesto na umiestnenie kontajnerov na separovaný zber; 
dodržiavať nariadenie č. 12/2001 a dodržiavať čistotu a poriadok podľa VZN príslušnej mestskej 
časti Bratislava; zabezpečiť údržbu predmetného pozemku a zabrániť znečisteniu odpadom – 
podmienky sú zapracované v novom čl. V ods. 19 zmluvy. 

•   Oddelenie technického zabezpečenia budov -  nemá námietky 
•   Oddelenie miestnych daní a poplatkov – neeviduje pohľadávky 
•   Finančné oddelenie – o stanovisko bolo požiadané listom zo dňa 17.05.2012 
•  O stanovisko starostu mestskej časti Bratislava Nové Mesto bolo požiadané listom zo dňa                          
23.05.2012 
 
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 výstavby dvoch 
dvojpodlažných stavieb na časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13699, 
nachádzajúceho sa na Vihorlatskej 10, pre Súkromnú základnú školu Waldorfskú so sídlom 
v Bratislave“. 
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DODATOK č. 07088305060402 
(ďalej len „dodatok č. 2“) 

k zmluve o nájme č. 07/08 83 0506 04 00 
 
Zmluvné strany : 
 
1.  Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
     Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
     Zastúpené : doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor hl. mesta SR Bratislavy 
     Peňažný ústav: ČSOB, a.s. 
     Číslo účtu: 25828453/7500 
     IČO : 00 603 481 
     (ďalej len „prenajímateľ“) 
 
a 
 
2.  Súkromná základná škola Waldorfská 
     Vihorlatská 10, 831 04 Bratislava 
     Zastúpená: PaedDr. Slávka Šebová, riaditeľka 
     Peňažný ústav: 
    Číslo účtu: 
     IČO: 36 069 833 
     (ďalej len „nájomca“) 
 
 
uzatvárajú tento dodatok č. 2 (ďalej len „dodatok“) k zmluve o nájme č. 07088305060400 
uzatvorenej dňa 21.07.2004, v znení dodatku č. 1 (ďalej len „zmluva“) 
 
 
 
 

Čl. I 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.07.2004 Zmluvu o nájme č. 07/08 83 0506 04 00 menenú   

a doplnenú dodatkom č. 1, predmetom ktorej sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Bratislave, 
k. ú. Nové Mesto, na Vihorlatskej ulici 10, stavba so súpisným číslom 1023, orientačné číslo 
10, postavená na pozemku parc.č. 13699 a pozemok parc. č. 13699, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 10 069 m2, vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správa 
katastra pre Hlavné mesto SR Bratislavu, zapísaných na LV č. 1 (ďalej len „predmet 
nájmu“). Nájomná zmluva je uzatvorená na dobu určitú – 30 rokov. Účelom nájmu              
je prevádzkovanie súkromnej základnej školy Waldorfskej. 
 

2. V nadväznosti na žiadosť nájomcu, ktorou požiadal o súhlas s výstavbou dvoch                      
dvojpodlažných stavieb, z dôvodu zvýšenia kvality vyučovania základnej školy a rozšírenia 
školy o stredný stupeň, v ktorých vzniknú nebytové priestory vo výmere 300 m2 a 600 m2, 
pričom výmera zastavanej plochy 1. stavby je 172 m2 a výmera zastavanej plochy 2. stavby 
je 376 m2, sa zmluvné strany dohodli na nižšie uvedených zmenách. 
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Čl. II 
Zmeny zmluvy 

 
1. V Článku I sa dopĺňa ods. 4 zmluvy a znie : 

„Prenajímateľ súhlasí s výstavbou dvoch dvojpodlažných stavieb, v ktorých vzniknú 
nebytové priestory vo výmere 300 m2 a 600 m2, v celkovej zastavanej ploche o výmere 
548 m2, z dôvodu rozšírenia školy o stredný stupeň.“ 
 

2. V Čl. V sa vkladá ods. 14 a znie: 
„Nájomca je povinný predložiť prenajímateľovi (prostredníctvom oddelenia nájmov 
nehnuteľností Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy) kópiu právoplatného 
stavebného povolenia na stavbu na predmete nájmu do 15 dní od nadobudnutia jeho 
právoplatnosti. Za porušenie tejto povinnosti si zmluvné strany dojednali zmluvnú 
pokutu vo výške 17 Eur (slovom sedemnásť eur) za každý aj začatý deň trvania 
porušenia tejto povinnosti, ktorú má prenajímateľ právo od nájomcu požadovať. 
Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na 
základe prenajímateľom zaslanej faktúry.“ 
 

3. V Čl. V sa vkladá ods. 15 a znie: 
„V prípade ak, stavebné povolenie na stavbu na predmete nájmu nebude vydané 
najneskôr do ................. vinou na strane nájomcu, je prenajímateľ oprávnený 
požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 300 Eur slovom tristo eur. Nájomca 
sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe 
prenajímateľom zaslanej faktúr.“ 
 

4. V Čl. V sa vkladá ods. 16 a znie: 
„Nájomca je povinný predložiť prenajímateľovi (prostredníctvom oddelenia nájmov 
nehnuteľností Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy) kópiu právoplatného 
kolaudačného rozhodnutia na stavbu na predmete nájmu do 15 dní od nadobudnutia 
jeho právoplatnosti. Za porušenie tejto povinnosti si zmluvné strany dojednali 
zmluvnú pokutu vo výške 17 Eur ( slovom sedemnásť eur) za každý aj začatý deň 
trvania porušenia tejto povinnosti, ktorú má prenajímateľ právo od nájomcu 
požadovať. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje 
zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry.“ 
 

5. V Čl. V sa vkladá ods. 17 a znie: 
„V prípade ak, kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu nebude vydané 
najneskôr do ........... vinou na strane nájomcu, je prenajímateľ oprávnený požadovať 
od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 300 Eur slovom tristo eur. Nájomca sa súčasne 
zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe 
prenajímateľom zaslanej faktúry.“ 
 

6. V Čl. V sa vkladá ods. 18 a znie: 
„Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade, že do doby skončenia nájmu nedôjde          
k vysporiadaniu vlastníckych vzťahov k výstavbe vybudovanej na predmete nájmu 
medzi prenajímateľom a nájomcom alebo k predĺženiu doby nájmu uvedenej v čl. II. 
ods. 1 tejto zmluvy, sú zmluvné strany po skončení nájmu povinné pristúpiť 
k rokovaniu o úprave zmluvných vzťahov k uvedenej výstavbe na predmete nájmu.“ 
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7. V Čl. V sa vkladá ods. 19 a znie: 
„Nájomca je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadmi, ktoré vzniknú v dôsledku 
uskutočňovania stavebných prác v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch          
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zabezpečiť miesto na umiestnenie 
kontajnerov na separovaný zber, dodržiavať podmienky Všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy        
v znení neskorších predpisov a dodržiavať čistotu a poriadok podľa Všeobecne 
záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Za nesplnenie tejto 
povinnosti je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi sankcie v zmysle predmetného 
VZN.“ 
 

 
Čl. III 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté týmto dodatkom, zostávajú bez zmeny. 
 
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za  

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

 
3. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a je vyhotovený v 7-ich rovnopisoch             

s platnosťou originálu, z ktorých po jeho podpísaní zmluvnými stranami prenajímateľ obdrží 
5 vyhotovení a nájomca 2 vyhotovenia. 

 
4. Tento dodatok k nájomnej zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma 

zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle        
ust. § 47a ods. 2zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 546/2010 Z. z. 
v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 
 
V Bratislave dňa .........................                                                 V Bratislave dňa ....................... 
 
 
 
Prenajímateľ :                                                              Nájomca : 
Hlavné mesto SR Bratislava                                       Súkromná základná škola Waldorfská 
 
 
 
 
 
 
 
..................................................................                            ......................................................................... 
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.                                                          PaedDr. Slávka Šebová 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy                                                         riaditeľka 
 





 
 
 

 


