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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

zmenu v  bode 2  uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1215/2010 
zo dňa 4.11.2010 v znení uznesenia č. 35/2011 zo dňa 3.3.2011 pre DEPAUL SLOVENSKO, 
neziskovú organizáciu so sídlom na Kapitulskej 18 v Bratislave, IČO 37 924 443 takto: 
 
text: „nájom na 20 rokov“ nahrádza textom: „nájom na 40 rokov“ 
 
s podmienkou: 
 
Dodatok k nájomnej zmluve bude nájomcom podpísaný do 60 dní od schválenia uznesenia 
v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok k nájomnej 
zmluve nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
PREDMET:  Predĺženie doby nájmu nehnuteľností na Ivánskej ceste č. 32 v Bratislave, k. ú. 

Trnávka z 20 rokov na 40 rokov.  
 
ŽIADATE Ľ: DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia 
  Kapitulská 18 
  814 14 Bratislava 
  IČO: 37 924 443 
 
ŠPECIFIKÁCIA  PREDMETU NÁJMU:   
- pozemok parc. č. 16546/1 vo výmere 1541 m2 a pozemok parc. č. 16546/8  vo výmere 2077 m2, 
ktoré boli odčlenené geometrickým plánom č. 12/2011 vyhotoveným dňa 20.4.2011 Ing. Križanom 
z pozemku parc. č. 16546/1 zapísaného na LV č. 196 
- stavba na pozemku parc. č. 16546/1 bez súpisného čísla 
 
ÚČEL: prevádzkovanie nízkoprahovej nocľahárne pre bezdomovcov s názvom „Nocľaháreň sv. 
Vincenta de Paul“ a útulku pre bezdomovcov s názvom „Útulok sv. Vincenta de Paul“ 
 
DOBA NÁJMU: od 11.2.2011 do 11.2.2031 (20 rokov) 
 
VÝŠKA  NÁJOMNÉHO: 1,00 EURO za celý predmet nájmu 
 
SKUTKOVÝ STAV   
 
1. Na základe Zmluvy o nájme nehnuteľností č. 07 83 0992 10 00 mal žiadateľ prenajaté od 

11.2.2011 na dobu neurčitú časti pozemku  parc. č. 16546/1 a stavbu na tomto pozemku bez 
súpisného čísla na Ivánskej ceste č. 32 v Bratislave, k. ú. Trnávka. Účelom nájmu je 
prevádzkovanie nízkoprahovej nocľahárne pre bezdomovcov s názvom „Nocľaháreň sv. 
Vincenta de Paul“ a útulku pre bezdomovcov s názvom „Útulok sv. Vincenta de Paul“. Nájomné  
bolo dohodnuté vo výške 1,00 EURO ročne  za celý predmet nájmu.  

 
2. Dodatkom č. 1 bol spresnený predmet nájmu, nakoľko z pozemku parc. č. 16546/1 boli 

odčlenené geometrickým plánom č. 12/2011 vyhotoveným dňa 20.4.2011 Ing. Križanom 
pozemok parc. č. 16546/1 vo výmere 1541 m2 a pozemok parc. č. 16546/8  vo výmere 2077 m2, 
ktoré sú predmetom nájmu. Predmetom nájmu je aj  stavba na pozemku parc. č. 16546/1 bez 
súpisného  čísla.  V  dodatku   bola  zmenená  aj   doba  nájmu  z  doby  neurčitej  na  dobu určitú  

 20 rokov. 
 
3. Dodatkom č. 2  bolo nájomcovi povolené vykonávať odpisy z technického zhodnotenia predmetu 

nájmu. 
 
4. Medzinárodná skupina Depaul International pracuje s ľuďmi bez domova v 6 krajinách (v 

Spojenom kráľovstve, Francúzsku, Írsku, USA, na Ukrajine a na Slovensku). Jej členom je aj 
žiadateľ. Depaul International poskytol od r. 2007 na rekonštrukciu a prevádzku nocľahárne na 
Ivánskej ceste 32 v Bratislave finančnú pomoc vo výške 342 000 EUR a chystá sa preinvestovať 
na opravu strechy nocľahárne ďalšie finančné prostriedky vo výške cca 1 mil. EUR. Vzhľadom 
na výšku investície navrhujú predĺžiť dobu nájmu z 20 rokov na 40 rokov.  

  
Hlavné mesto SR Bratislava podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov zverejnilo dňa 09. 09. 2013 na internete a  na úradnej tabuli 
zmenu uznesenia MsZ č. 1215/2010 zo dňa 04. 11. 2010 v znení uznesenia MsZ č. 35/2011 zo dňa 
3.3.2011 z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
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Dodatok č. 3   
k zmluve o nájme nehnuteľností č. 07 83 0922 10 00 zo dňa 9.2.2011 v znení dodatku č. 1 

a dodatku č. 2 zo dňa 3.12.2012 
 
Zmluvné strany 
 
Prenajímateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 
zastúpené: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.,  primátorom mesta 
peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. 
číslo účtu: 25828453/7500 
IČO: 00603481 
DIČ: 2020372596 
(ďalej len ”prenajímateľ”) 

 
a 

 
nájomca: DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia 
 Kapitulská 18, 814 14 Bratislava 
 zastúpená riaditeľom: Ing. Mgr. Jurajom Barátom 
 IČO:  37 924 443 

peňažný ústav:  Tatra Banka a.s. 
číslo účtu:          2621521983/1100 
(ďalej len ”nájomca” alebo spoločne ”zmluvné strany”) 

 
 
po vzájomnej dohode uzatvárajú v zmysle Čl. IX ods. 1. zmluvy o nájme nehnuteľností č. 07 83 
0992 10 00 zo dňa 09.02.2011 v znení dodatku č. 1 zo dňa 11.05.2011 a dodatku č. 2 zo dňa 
3.12.2012 (ďalej len ”zmluva”) a v súlade s príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník nasledovný dodatok k zmluve o nájme nehnuteľností na  

 
                                    Ivánskej ceste 32 

       v Bratislave 
 
 
 
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách zmluvy: 
 
 

Čl. I 
 
1. V Čl. II sa v ods. 1. slová „na dobu 20 rokov“ nahrádzajú slovami „na dobu 40 rokov“. 
  
2.   Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmeny. 
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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 splatnosťou 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. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa Čl. I ods. 1. zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým 
sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré zákony v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií).  

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
...................................................... 
               Ing. Mgr. Juraj Barát 
                      riaditeľ 

                                                 
   

   
 
 
 

 
 
 

 
 





Návrh na schválenie zmeny uznesenia MsZ č. 1215/2010 zo dňa 4. 11. 2010 v znení 
uznesenia MsZ č. 35/2011 zo dňa 3. 3. 2011 

kód uzn.: 1.9.5 

 

Uznesenie č. 942/2013 
     zo dňa 12. 09. 2013 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  
1. schváliť zmenu v bode 2 uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

č. 1215/2010 zo dňa 4. 11. 2010 v znení uznesenia č. 35/2011 zo dňa 3. 3. 2011, pre 
DEPAUL SLOVENSKO, neziskovú organizáciu so sídlom na Kapitulskej 18 
v Bratislave, IČO 37924443 takto: 

text: „nájom na 20 rokov“ sa nahrádza textom: „nájom na 40 rokov“ 
 
s podmienkou: 
 
Dodatok k nájomnej zmluve bude nájomcom podpísaný do 60 dní od schválenia uznesenia 
v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok k nájomnej 
zmluve nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
2. zvážiť pripomienku komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom 

mesta (nájom na 30 rokov).  
 
 


