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kód uzn. 5.3  

          5.3.1  
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 nehnuteľností – častí pozemkov registra „C“ 
v Bratislave,  
 
v k. ú. Staré Mesto 
parc. č.  21426  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2,  LV č. 1656 
parc. č.  3250/5  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  21633/2  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  21633/2  –   ostatné plochy, vo výmere 9 m2 
   4840/49 – ostatné plochy 
parc. č.  21290/4  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1656 
parc. č.  21293/18  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1656  
parc. č.  21293/3  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1656 
parc. č.  21863/1  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1656 
parc. č.  23097/1 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  22372/46 –   ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 1656 
parc. č.  2044/14 –   ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 1656 
parc. č.  535/8 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1656 
parc. č.  21293/22  –   ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 1656  
parc. č.  21513/65  – zastavané plochy a nádvoria, LV č. 1656, vo výmere 9 m2 
           a 21513/7, 64   – trvalé trávnaté porasty, zastavané plochy a nádvoria, LV č. 8925  
parc. č.  21513/7  – trvalé trávnaté porasty, LV č. 8925, vo výmere 9 m2 
 
v k. ú. Trnávka 
parc. č.  2033/52 –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č.1 
   2033/71 –    orná pôda,  
parc. č.  22247/9 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č.1 
parc. č.  22180/9 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 3 x 1,12 m2 
parc. č.  22180/10 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  17015/81 –   záhrady, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 1040 
parc. č.  22180/13 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 8 x 1,12 m2 
parc. č.  17007/3 –   orná pôda, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č.1 
parc. č.  23024/1 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 3 x 1,12 m2 
parc. č.  23023/2 –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 

parc. č.  22086/3 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2,13 m2 
parc. č.  4358/61 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 x 1,12 m2 
 
v k. ú. Vrakuňa 
parc. č.  3687/8 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 3 x 1,12 m2, LV č. 1095 
 
v k. ú.  Nové Mesto  
parc. č.  23056/178 –  ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 5567 
parc. č.  21968/79  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 5567 
parc. č.  12142/1 –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  23013/1 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2,13 m2  



parc. č.  21968/78 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 9 m2 , LV č. 1  
  21968/64 –   zastavané plochy a nádvoria, LV č. 1  

parc. č.  11436/5 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 9 m2  
 
v k. ú.  Rača 
parc. č.  3150/2 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2  
parc. č.  3150/44 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  22258/1 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 6 x 1,12 m2 
parc. č.  1509/4 –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2  

  1525/1 –   zastavané plochy a nádvoria  
parc. č.  1021/11 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  1509/4 –   ostatné plochy, vo výmere 9 m2  
parc. č.  1294/5 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 9 m2 
   1205/8 –   zastavané plochy a nádvoria 
 
v k. ú.  Vajnory 
parc. č.  2744/18 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  2176/1 –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
 
v k. ú.  Nivy  
parc. č.  21949/4 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 x 1,12 m2 
   21949/119 –  zastavané plochy a nádvoria, LV č. 797 
parc. č.  21949/119 –  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 797 
parc. č.  11150/1 –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 797 
parc. č.  10951/1 –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1 
parc. č.  9380/9 –   ostatné plochy, vo výmere 2,13 m2, LV č. 1 
parc. č.  21818/1 –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 797 
   9380/1 –   ostatné plochy 
parc. č.  15277/3 –   ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 1 
parc. č.  10800/40 –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 797 
parc. č.  10032/1 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2,13 m2, LV č. 1 
parc. č.  21949/3 –  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2,13 m2, LV č. 797 
parc. č.  22190/14 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 4 x 2,13 m2 
parc. č.  22190/14 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 4 x 1,12 m2 
parc. č.  15293/5 –   ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2 

parc. č.  22190/2 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 3 x 1,12 m2 

parc. č.  10426/3 –  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2,13 m2, LV č.2382 
   21921/6 –  zastavané plochy a nádvoria, LV č. 797 
 
v k. ú. Ružinov 
parc. č.  956 –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1201 
   831 –  zastavané plochy a nádvoria, LV č. 326 
   833/2 –  záhrady, LV č. 82 
parc. č.  956 –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1201 
   3170/2 –  ostatné plochy 
   826/1 –  záhrady, LV č. 326 
parc. č.  15641/1 –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  6083/10 –  ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
   6084/2 –  ostatné plochy 
v k. ú. Ružinov 
parc. č.  4075/84 –  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 

parc. č.  21949/14 –  ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1201  
parc. č.  21949/27 –  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 326 
   21949/4 –  zastavané plochy a nádvoria, LV č. 326 



parc. č.  21949/27 –  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 326 
parc. č.  21949/29 –  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 326 
parc. č.  21949/1 –  ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 326 
parc. č.  21949/2 –  ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 326 
parc. č.  1032/3 –  ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  1234/1 –  ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2 
parc. č.  1240/126 –  ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  1240/6 –  ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  4075/115 –  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 

parc. č.  22850/5 –  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 6 x 1,12 m2 
parc. č.  3127/22 –  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 

parc. č.  21818/2 –  ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 326 
parc. č.  15650/2 –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 , LV č. 1 
parc. č.  15650/4 –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 , LV č. 1 
parc. č.  3236/2 –  ostatné plochy, vo výmere 9 m2  
   4075/84 –  zastavané plochy a nádvoria 
parc. č.  15272/18 –  ostatné plochy, vo výmere 9 m2  
   23098/12 –  ostatné plochy 
 
v k. ú.  Dúbravka 
parc. č.  2725/12 –  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  2727/17 –  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
   2727/18 –  zastavané plochy a nádvoria 

  2727/4 –  zastavané plochy a nádvoria 
parc. č.  1336/12 –  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 847 
parc. č.  2727/25 –  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  2727/29 –  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  2972/3 –  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
 
v k. ú.  Karlova Ves 
parc. č.  3051/3 –  ostatné plochy, vo výmere 6 m2, LV č. 1974 
parc. č.  3051/3 –  ostatné plochy, vo výmere 3 x 1,12 m2, LV č. 1974 
parc. č.  3889/122 –  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  2530/3 –  trvalé trávnaté porasty, vo výmere 9 m2 

   2530/41 –  trvalé trávnaté porasty, LV č. 1 
   3889/6 –  zastavané plochy a nádvoria, LV č. 1 
parc. č.  2912/3 –  ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 1974 
parc. č.  2530/22 –  trvalé trávnaté porasty, vo výmere 6 m2 
parc. č.  2910/7/3 –  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2,13 m2, LV č. 46 
parc. č.  3051/7 –  ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1974 
   3051/8 –  ostatné plochy, LV č. 1974 
parc. č.  1669/73 –  ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 46 
parc. č.  1426/64 –  ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 46 
parc. č.  1426/54 –  ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 46 
   1426/86 –  ostatné plochy 
parc. č.  3060/3  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 9 m2  
parc. č.  362/1  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 9 m2  
v k. ú. Petržalka 
parc. č.  5399 –  ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  1626 –  ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  4691/48  –  ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 2021 
parc. č.  569/8  –  ostatné plochy, vo výmere 3 x 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  2157  – ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 1748 

  2150/1 ostatné plochy, LV č. 1748 



parc. č.  3047 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 1748 
  2150/1 ostatné plochy, LV č. 1748 

parc. č.  2150/1  –  ostatné plochy, vo výmere 3 x 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  5875/30 – orná pôda, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 2644 
parc. č.  3046/1 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 x 1,12 m2 
   2150/1 ostatné plochy, LV č. 1748 
parc. č.  3110/1 – ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  3207 – ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  296  – ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  2455/7 – ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  1813 – ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  2144 – ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  1779 – ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  3682/1 – ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2 
   1741  zastavané plochy a nádvoria, LV č. 2159 
parc. č.  1864/2 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 2644 
parc. č.  3169/1 – ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  2150/4 –  ostatné plochy, vo výmere 3 x 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  5287/36 –  ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 1 
parc. č.  5287/37 –  ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1 
parc. č.  5287/42 –  ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1 
parc. č.  4700 – ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  4691/1 – ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  3046/3 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
   2150/1 ostatné plochy, LV č. 1748 
parc. č.  5947/1 – ostatné plochy, vo výmere 9 m2, LV č. 1748 
   5947/85 zastavané plochy a nádvoria, LV č. 1748 
parc. č.  5078/6 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2,13 m2 
parc. č.  4361/1 – ostatné plochy, vo výmere 6 m2, LV č. 1748 
   4361/3 – ostatné plochy 
parc. č.  5105/178 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 9 m2, LV č. 2644 
parc. č.  5068/1 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 9 m2, LV č. 1748 
parc. č.  5238 – ostatné plochy, vo výmere 9 m2 
   5511/16 – ostatné plochy 
parc. č.  5222/42, 74   ostatné plochy, zastavané plochy a nádvoria, LV č. 1748 
           a 5221/1 –   ostatné plochy,  vo výmere 9 m2, LV č. 2644    
parc. č.  5221/1 – ostatné plochy, vo výmere 9 m2, LV č. 2644 
   5222/42 – ostatné plochy, LV č. 1748 
parc. č.  5221/26 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 9 m2, LV č. 2644 
   5221/29 – ostatné plochy, LV č. 2644 
parc. č.  5222/42– ostatné plochy, vo výmere 3 x 1,12 m2, LV č. 1748 
 
s celkovou výmerou 421 m2, spoločnosti Akzent BigBoard, a. s., Ivánska cesta 2D, 821 04 
Bratislava, IČO: 44 540 957, za účelom umiestnenia informačných, propagačných a reklamných 
zariadení, na dobu určitú 2 roky odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné 1,66 
Eur/m2/deň. Ročné nájomné predstavuje sumu vo výške 255.083,90 Eur, 
v k. ú. Staré Mesto 
parc. č.  23097/1  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 4 x 1,12 m2 
parc. č.  21630/8  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2,13 m2 
parc. č.  4848/2  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2,13 m2, LV č. 1656 
parc. č.  21737/1  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2,13 m2, LV č. 1656 
parc. č.  21371/2  –   ostatné plochy, vo výmere 2,13 m2 
 
v k. ú. Trnávka 



parc. č.  14472/11  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1 
parc. č.  17007/3  –   orná pôda, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 1 
 
v k. ú. Podunajské Biskupice 
parc. č.  5349/1  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1395 
parc. č.  4765/11  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1 
parc. č.  5349/22  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1395 
 
v k. ú.  Vinohrady 
parc. č.  21648/4  –   ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 3495 
 
v k. ú.  Nové Mesto  
parc. č.  11489/1  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 3 x 1,12 m2, LV č. 2355 
parc. č.  12205/1  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 3 x 1,12 m2, LV č. 1 
parc. č.  23013/1  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
 
v k. ú.  Nivy  
parc. č.  21844/2  –   ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 797 
parc. č.  9733/9  –   ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 797 
parc. č.  15296/3  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2  
parc. č.  9380/10  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1 
 
v k. ú. Ružinov 
parc. č.  1234/1  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2  
parc. č.  3236/34  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1201 
parc. č.  4075/84  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  4075/95  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1 
 
v k. ú.  Karlova Ves 
parc. č.  3060/4  –   ostatné plochy, vo výmere 4 x 1,12 m2, LV č. 1974 
parc. č.  1426/200  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 46 
 
v k. ú. Petržalka 
parc. č.  4354/2  –   ostatné plochy, vo výmere 3 x 1,12 m2 
parc. č.  532/1  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 4 x 1,12 m2 
parc. č.  5783/1  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 2021 
parc. č.  5221/29  –   ostatné plochy, vo výmere 7 x 1,12 m2, LV č. 2644 
parc. č.  5203/1  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 3 x 1,12 m2, LV č. 2021 
parc. č.  3047  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 3 x 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  4354/2  –   ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2 
parc. č.  3684/3  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  2409/6  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  5222/42  –   ostatné plochy, vo výmere 8 x 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  940/3  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  936  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  1067/2  –   ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 1748 
v k. ú. Petržalka 
parc. č.  89/12  –   ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 2021 
parc. č.  818/8  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  1111/57  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 2644 
parc. č.  1580  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
 
s celkovou výmerou 93 m2, spoločnosti ISPA, spol. s r.o., Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, IČO: 
31 328 717, za účelom umiestnenia informačných, propagačných a reklamných zariadení, na dobu 



určitú 2 roky odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné 1,66 Eur/m2/deň. 
Ročné nájomné predstavuje sumu vo výške  56.348,70 Eur, 
 
v k. ú. Podunajské Biskupice 
parc. č.  5319  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1395 
parc. č.  3112/1 –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
 
v k. ú. Ružinov 
parc. č.  1083/2  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 1 
parc. č.  21949/16  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1201 
parc. č.  21949/4  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 326 
parc. č.  15543/6  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1201 
parc. č.  4075/4  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
 
v k. ú.  Nivy  
parc. č.  21818/1  –   ostatné plochy, vo výmere 3 x 1,12 m2, LV č. 797 
parc. č.  10800/23  –   ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 797 
parc. č.  10800/10  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 797 
 
v k. ú. Trnávka 
parc. č.  23024/1  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
 
v k. ú.  Rača  
parc. č.  22258/1  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 5 x 1,12 m2 
parc. č.  674/13  –   ostatné plochy, vo výmere 3 x 1,12 m2 
 
v k. ú.  Karlova Ves 
parc. č.  1426/90  –   ostatné plochy, vo výmere 3 x 1,12 m2, LV č. 46 
 
v k. ú. Petržalka 
parc. č.  5073/5  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  3336/7  –   ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  532/1  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  5483  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  5206/13  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 2021 
parc. č.  1740/19  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  2150/1  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  2153/14  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  1742/5  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  569/8  –   ostatné plochy, vo výmere 3 x 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  3/1  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  3130/4  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  1441/7  –   ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 2644 
parc. č.  937/6  –   ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 2644 
parc. č.  938/19  –   ostatné plochy, vo výmere 5 x 1,12 m2 
v k. ú. Petržalka 
parc. č.  149  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  1449  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  937/16  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 2644 
parc. č.  3264/1  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  2248/2  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  4297/1  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 5 x 1,12 m2 
 
v k.ú. Rusovce 



parc. č.  87/1  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
 
s celkovou výmerou 76 m2, spoločnosti euroAWK, spol. s r. o., Brečtanová 2, 831 01 Bratislava, 
IČO: 35 808 683, za účelom umiestnenia informačných, propagačných a reklamných zariadení, na 
dobu určitú 2 roky odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné  
1,66 Eur/m2/deň. Ročné nájomné predstavuje sumu vo výške 46.048,40 Eur, 
 
v k. ú. Ružinov 
parc. č.  1205/1  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1 
parc. č.  1240/126  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
 
v k. ú. Vrakuňa 
parc. č.  3551/7  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1095 
 
v k. ú.  Karlova Ves 
parc. č.  910/13  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  1160/8  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  1370/1  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  2340/7  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  1669/209  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 46 
parc. č.  176/14  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  1426/86  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 46 
 
v k. ú.  Karlova Ves 
parc. č.  1826/9  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2  
parc. č.  11/1  –   ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2 
parc. č.  1426/95  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 46 
parc. č.  176/14  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  3652/7  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  881/1  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  332/5  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  3075/1  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  2362/3  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2  
parc. č.  2213  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  1669/52  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  1426/86  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
 
v k. ú.  Dúbravka 
parc. č.  2414/1 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
 
v k. ú.  Devínska Nová Ves 
parc. č.  2565/68 –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
 
 
v k. ú. Petržalka 
parc. č.  3047  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  2409/6  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  5782/5 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  3047  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  2409/6  –   ostatné plochy, vo výmere2 x 1,12 m2, LV č. 1748 
 
s celkovou výmerou 35 m2, spoločnosti GRYF MEDIA, s.r.o. , Pažite 56, 010 09 Žilina - Bytčica, 
IČO: 36 382 884, za účelom umiestnenia informačných, propagačných a reklamných zariadení, na 



dobu určitú 2 roky odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné  
1,66 Eur/m2/deň. Ročné nájomné predstavuje sumu vo výške  21.206,50 Eur, 
 
v k. ú. Ružinov 
parc. č.  15525/24  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 1201 
parc. č.  3236/2 –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  1032/3 –   ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2 
parc. č.  6721/1  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1201 
parc. č.  956  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1201 
 
v k. ú. Vrakuňa 
parc. č.  1238 –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1327 
parc. č.  1186/1 –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  1186/3 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1 
parc. č.  3141/1 –   orná pôda, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 1095 
 
v k. ú.  Nové Mesto  
parc. č.  22005/2  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 3 x 1,12 m2 
 
v k. ú.  Dúbravka 
parc. č.  2727/4 a 2727/18 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  2726/13 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 x 1,12 m2 
 
v k. ú. Petržalka 
parc. č.  5399  –   ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  5206/13  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 2021 
parc. č.  532/1  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 x 9 m2 
parc. č.  5237/1  –   ostatné plochy, vo výmere 9 m2, LV č. 2644  
 
s celkovou výmerou 50 m2,  Ing. Ladislav Strašil - NUBIUM , Račianska 25, 831 02 Bratislava, 
IČO: 11812168, za účelom umiestnenia informačných, propagačných a reklamných zariadení, na 
dobu určitú 2 roky odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné  
1,66 Eur/m2/deň. Ročné nájomné predstavuje sumu vo výške 30.295,- Eur, 
 
v k. ú. Ružinov 
parc. č.  4075/115  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
 
v k. ú. Podunajské Biskupice 
parc. č.  5321  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1395 
 
v k. ú.  Karlova Ves 
parc. č.  3051/24  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1974 
parc. č.  2990/1  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  176/14  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
v k. ú. Petržalka 
parc. č.  3047  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
 
s celkovou výmerou 7 m2,  spoločnosti REBLOK a.s., Jelačičova 8, 821 08 Bratislava,  
IČO: 35 700 700, za účelom umiestnenia informačných, propagačných a reklamných zariadení, na 
dobu určitú 2 roky odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné  
1,66 Eur/m2/deň. Ročné nájomné predstavuje sumu vo výške  4.241,30 Eur, 
 
v k. ú. Nivy 
parc. č.  15277/3  –   ostatné plochy, vo výmere 2,13 m2, LV č. 1 



 
v k. ú.  Karlova Ves 
parc. č.  3051/13  –   ostatné plochy, vo výmere 2 x 2,13 m2, LV č. 1974 
 
s celkovou výmerou 7 m2, spoločnosti Outdoor Media, s.r.o., Gunduličova 12, 811 05 Bratislava, 
IČO: 35 882 158, za účelom umiestnenia informačných, propagačných a reklamných zariadení, na 
dobu určitú 2 roky odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné  
1,66 Eur/m2/deň. Ročné nájomné predstavuje sumu vo výške  4.241,30 Eur, 
 
s podmienkami: 
 

1. Nájomná zmluva bude nájomcami podpísaná do 90 dní od schválenia uznesenia v mestskom  
zastupiteľstve. V prípade, že nebude niektorým nájomcom v uvedenom termíne podpísaná, 
toto uznesenie stratí platnosť účasti týkajúcej sa tohto nájomcu.   

 
2. Nájomca predloží do termínu 60 dní od schválenia uznesenia situácie a geodetické 

zameranie informačných, propagačných a reklamných zariadení, ktoré budú predmetom 
nájomnej zmluvy. V prípade, že ich niektorý nájomca v uvedenom termíne nepredloží, toto 
uznesenie stratí platnosť účasti týkajúcej sa tohto nájomcu. 

 
3. Nájomca sa zaväzuje rešpektovať umiestnenie svojich reklamných zariadení podľa 

nasledovných kritérií: 
 

a) nesmú svojím vyhotovením a umiestnením rušiť krajinný ráz, ohrozovať verejnú 
bezpečnosť a poriadok, brániť rozhľadu na cestách, miestnych komunikáciách, na 
úrovňových križovatkách a v „slimákoch“ križovatiek 
 
b) sa nesmú umiestňovať  v stredných deliacich pásoch 
 
c) sa nesmú  umiestňovať  v prírodných územiach s oddychovo - relaxačným potenciálom, 
zvlášť v územiach s vyšším stupňom ochrany v zmysle Zákona o ochrane prírody a krajiny a 
na národných kultúrnych pamiatkach 
 
d) sa nesmú  umiestňovať  na stavbách slúžiacich kultovým a pohrebným účelom, na 
pomníkoch, na pamätníkoch a pamätných tabuliach, a v najbližšom okolí týchto stavieb 
 
e) nesmú svojim umiestnením a prevádzkou zariadenia vzniknúť na pozemnej komunikácii, 
verejnej ploche a verejnom priestranstve prekážky pre osoby s obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orientácie. 

 
V prípade, že niektorý nájomca uvedené kritériá nedodrží, toto uznesenie stratí platnosť  v 
časti týkajúcej sa tohto nájomcu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
 

Bratislavská samospráva od roku 2011 intenzívne rokuje s predstaviteľmi 14 relevantných 
spoločností (oslovených bolo 37 subjektov), ktoré na území hlavného mesta SR podnikajú v oblasti 
vonkajšej reklamy. Cieľom rokovaní bola, a stále je, snaha, aby došlo k zníženiu nosičov vonkajšej 
reklamy, aby samospráva svojimi krokmi prispela k zníženiu negatívneho pocitu z vizuálneho 
smogu.  Na základe záverov, spoločných dohôd poskytli jednotlivé spoločnosti magistrátu 
elektronický passport existujúcich reklamných nosičov s plochou nad 1,2 m2 (bez informačných 
tabúľ, „malých“ nosičov, ktoré sú umiestnené cez zaujatie verejného priestranstva), a taktiež bol 
vypracovaný návrh procesu rozhodovania o umiestňovaní, resp. odstraňovaní čiernych reklamných 
zariadení (Koncepcia vonkajšej reklamy v podmienkach bratislavskej samosprávy) na území 
slovenskej metropoly. V rámci Bratislavy je vybudovaných takmer 1.500 nosičov (nad 1,2 m2 – 
billboard, megaboard, štítová stena) a približne 450 zariadení je bez povolenia, od začiatku ide o 
čierne stavby. Z legálnych zariadení sa 1/3 nachádza na pozemkoch vo vlastníctve mesta, resp. v 
správe mestskej časti. Ostatné reklamné zariadenia sú umiestnené na súkromných pozemkoch, 
pozemkoch štátnych, verejných inštitúcií, alebo pozemkoch neznámych vlastníkov.  

Navrhovaná koncepcia bola pripomienkovaná dotknutými subjektmi. Zásadnou výhradou zo 
strany oslovených spoločností bol fakt, že ide výlučne o pravidlá, ktoré majú morálny, etický 
charakter, ale navrhované pravidlá nemajú oporu v zákone. Vymožiteľnosť dohodnutých pravidiel 
by tak bola „nulová“ a neriešil by sa najvážnejší problém spojený s nelegálnymi zariadeniami. 
Mesto preto vstúpilo do rokovaní s ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
o možnostiach riešiť v návrhu nového Stavebného zákona. Nový stavebný zákon by riešil proces 
povoľovania reklamných zariadení, a tiež by dával samosprávam nástroje na to, aby mohli aktívne 
odstraňovať čierne reklamy.  V správnom konaní by mali samosprávy právo veta, a to z hľadiska 
zamietnutia umiestnenia zariadenia nielen na verejnom, ale i súkromnom pozemku, za zákonom 
stanovených podmienok. Návrh nového stavebného zákona by podľa stanoviska gestorského 
rezortu by mal byť predložený do Národnej rady SR v polovici roka 2014. Po prijatí tohto zákona 
bude môcť magistrát vydať zásady, ktoré budú mať oporu v platnej legislatíve, a pôjde o kritériá, 
ktoré budú mať nielen etický, morálny rozmer, ale budú vymožiteľné zo strany mesta, resp. 
príslušného stavebného úradu. 

Za ostatné dva roky bolo z iniciatívy mesta odstránených 239 nosičov vonkajšej reklamy či 
informačných tabúl, ktorých umiestnenie si vyžaduje konanie stavebného úradu. Samospráva 
odstránila 24 čiernych zariadení, ktoré sa nachádzali na pozemkoch mesta bez súhlasu magistrátu. 
Zároveň po dohode medzi mestom a vlastníkmi plôch boli do konca roka 2013 demontované 
outdoorové nosiče zo zelených, stredových pásov ciest. Doposiaľ ide o 209 nosičov (Akzent Media 
– 148 ks, BigBoard – 35 ks, ISPA – 26 ks), pričom vo februári až v apríli t. r . si svoj záväzok plní 
spoločnosť  BigBoard, ktorá rieši zariadenia získane fúziou s Akzent Mediou. V závere roku 2013 
a začiatkom roka 2014 boli demontované taktiež reklamné plachty z veľmi frekventovaných 
verejných priestorov: bratislavských hradieb (2 plachty), okolia cintorínov (1 zariadenie ) 
a cestných mostov (3 plachty). Bratislavský magistrát priebežne odstraňuje malé informačné tabule, 
ktoré sú umiestňované v križovatkách, pri hlavných cestných ťahoch (viac ako tisíc kusov).  

Materiál predkladaný na schválenie poslancov prešiel ročným pripomienkovaním 
odbornými útvarmi mesta. V prvom kroku bolo mesto požiadané o schválenie 458 plôch, pričom 
dnes rokovaný materiál obsahuje 405 plôch (354 – billboard, 23 – bigboard, 25 – backlight). Pri 
posudzovaní jednotlivých žiadostí totiž boli vylúčené tie reklamné zariadenia, ktoré sa nachádzali 
na úrovni križovatiek, boli umiestnené v zelených, stredových pásoch, mali výrazne rušivý vplyv na 
krajinný ráz a nachádzali sa v blízkosti pietnych miest, cintorínov, parkov, na kultúrnych 
pamiatkach. Magistrát vylúčil zo zoznamu aj tie žiadostí, ktoré mohli tvoriť na komunikácii, 
verejnom priestranstve prekážku hlavne pre ťažko zdravotne postihnutých občanov. O kritériách, 
ktoré samospráva uplatnila pri posudzovaní jednotlivých žiadosti boli informované všetky dotknuté 
strany, pričom ide o podmienky, ktoré boli generované už pri tvorbe koncepcie.   

 



Mesto má k januáru 2014 uzatvorené platné zmluvy k 134 nosičom vonkajšej reklamy. 
V ostatných 3 rokoch vypršali zmluvy k 458 zariadeniam, ktoré boli v minulosti oficiálne povolené 
a prebehlo k ním právoplatné stavebné konanie. Ročný výnos za nájomne je predpokladaný na 
úrovni 600-tisíc eur za predpokladu, že k 136 platným zmluvným vzťahom pribudne navrhovaných 
405 nosičov vonkajšej reklamy.  Výška nájmu vychádza zo všeobecne záväzných pravidiel mesta 
a je navrhnute na úrovni 1,66 eur/m2 a deň. Pri porovnaní navrhovanej výšky nájmu, a nájmu 
v prípade platných zmlúv, ide v priemere o 30% nárast (billboard – 25%, 354 nosičov, bigboard – 
10 až 80%, 26 nosičov , backlight – 37%, 25 nosičov). Zmluvy budú uzavreté na dobu určitú, 
obdobie 2 rokov a po vypršaní nájmu mesto vyhlási obchodnú súťaž na nový prenájom, alebo dôjde 
k odstráneniu zariadenia bez toho, aby v uvedenej lokalite bolo opäť umiestnené reklamné 
zariadenie.   
 
PREDMET NÁJMU :     Nehnuteľnosti – časti pozemkov registra „C“ vo vlastníctve hlavného 

mesta SR Bratislavy, v k. ú. Staré Mesto, k. ú. Nivy,  
k. ú. Ružinov, k.ú. Podunajské Biskupice, k.ú. Trnávka, k. ú. Nové 
Mesto, k. ú.  Rača, k. ú. Vajnory, k.ú. Vrakuňa, k.ú. Vinohrady,  
k. ú. Devínska Nová Ves, k. ú. Dúbravka, k.ú. Karlova Ves,  
k.ú. Rusovce a k. ú. Petržalka, uvedené v návrhu uznesenia      

  
ŽIADATE Ľ :     1. Akzent BigBoard, a. s.,   Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava 
  2. ISPA, spol. s r.o.,   Kopčianska 92, 851 01 Bratislava 
  3. euroAWK, spol. s r. o.,   Brečtanová 2, 831 01 Bratislava 
  4. GRYF MEDIA, s.r.o.,   Pažite 56, 010 09 Žilina – Bytčica 
  5. Ing. Ladislav Strašil - NUBIUM,   Račianska 25, 831 02 Bratislava 
  6. REBLOK a.s.,   Jelačičova 8, 821 08 Bratislava 
  7. Outdoor Media, s.r.o.,   Gunduličova 12, 811 05 Bratislava 
    
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV : 
 
1. Akzent BigBoard  -  (zlúčenie so spoločnosťou Akzent Media spol. s r.o.) 
 

v k.ú. Staré Mesto         

Parc. číslo LV Druh pozemku 

Celková 
výmera v 

m2 
Počet 
RZ 

Predmet 
nájmu v 

m2 

Výmera 
predm. 

nájmu v m2 

21426 1656 ostatné plochy 4 879 1 2,13 2,13 

3250/5     ostatné plochy 23 715 1 2,13 2,13 

21633/2   ostatné plochy 31 122 1 2,13 2,13 

21633/2   ostatné plochy 31 122 1 9 9 

4840/49   ostatné plochy 85       

21290/4 1656 zastavané plochy a nádvoria 12 008 1 2,13 2,13 

21293/18 1656 zastavané plochy a nádvoria 1 677 1 1,12 1,12 

21293/3   1656 zastavané plochy a nádvoria 7 083 1 2,13 2,13 

21863/1 1656 zastavané plochy a nádvoria 12 862 1 1,12 1,12 

23097/1    zastavané plochy a nádvoria 10 565 1 1,12 1,12 

22372/46 1656 ostatné plochy 3 289 2 1,12 2,24 

2044/14  1656 ostatné plochy 4 795 2 1,12 2,24 

535/8  1656 zastavané plochy a nádvoria 11 730 1 2,13 2,13 

21293/22 1656 ostatné plochy 857 2 1,12 2,24 

21513/65  1656 zastavané plochy a nádvoria 977 1 9 9 

21513/7, 64    8925 
trvalé trávnaté porasty, 
zastavané plochy a nádvoria 1873, 261       

21513/7 8925 trvalé trávnaté porasty 1 873 1 9 9 



     Spolu m2: 49,86 

v k.ú. Trnávka           

Parc. číslo LV Druh pozemku 

Celková 
výmera v 

m2 
Počet 
RZ 

Predmet 
nájmu v 

m2 

Výmera 
predm. 

nájmu v m2 

2033/52 1 ostatné plochy 29 1 1,12 1,12 

2033/71   orná pôda 670       

22247/9 1 zastavané plochy a nádvoria 33 792 1 1,12 1,12 

22180/9    zastavané plochy a nádvoria 361 3 1,12 3,36 

22180/10   zastavané plochy a nádvoria 6 612 1 1,12 1,12 

17015/81  1040 Záhrady 277 2 1,12 2,24 

22180/13   zastavané plochy a nádvoria 6 745 8 1,12 8,96 

17007/3  1 orná pôda 5 573 2 1,12 2,24 

23024/1    zastavané plochy a nádvoria 38 808 3 1,12 3,36 

23023/2   ostatné plochy 6 972 1 1,12 1,12 

22086/3   zastavané plochy a nádvoria 39 151 1 2,13 2,13 

4358/61   zastavané plochy a nádvoria 149 2 1,12 2,24 
     Spolu m2: 29,01 

v k.ú. Vrakuňa           

Parc. číslo LV Druh pozemku 

Celková 
výmera v 

m2 
Počet 
RZ 

Predmet 
nájmu v 

m2 

Výmera 
predm. 

nájmu v m2 

3687/8  1095 zastavané plochy a nádvoria 6 810 3 1,12 3,36 
     Spolu m2: 3,36 

v k.ú. Nové Mesto         

Parc. číslo LV Druh pozemku 

Celková 
výmera v 

m2 
Počet 
RZ 

Predmet 
nájmu v 

m2 

Výmera 
predm. 

nájmu v m2 

23056/178 5567 ostatné plochy 546 1 1,12 1,12 

21968/79 5567 ostatné plochy 1 946 1 1,12 1,12 

12142/1   ostatné plochy 51 245 1 2,13 2,13 

23013/1   zastavané plochy a nádvoria 24 695 1 2,13 2,13 

21968/78 1 zastavané plochy a nádvoria 1 395 1 9 9 

21968/64 1 zastavané plochy a nádvoria 3 095       

11436/5   zastavané plochy a nádvoria 2 258 1 9 9 
     Spolu m2: 24,5 

       

v k.ú. Rača           

Parc. číslo LV Druh pozemku 

Celková 
výmera v 

m2 
Počet 
RZ 

Predmet 
nájmu v 

m2 

Výmera 
predm. 

nájmu v m2 

3150/2    zastavané plochy a nádvoria 28 536 1 1,12 1,12 

3150/44   zastavané plochy a nádvoria 1 590 1 1,12 1,12 

22258/1    zastavané plochy a nádvoria 48 210 6 1,12 6,72 

1509/4   ostatné plochy 773 1 1,12 1,12 

1525/1   zastavané plochy a nádvoria 12 398       

1021/11   zastavané plochy a nádvoria 969 1 1,12 1,12 

1509/4   ostatné plochy 773 1 9 9 

1294/5   zastavané plochy a nádvoria 396 1 9 9 

1205/8   zastavané plochy a nádvoria 12 430       
     Spolu m2: 29,2 
       



v k.ú. Vajnory           

Parc. číslo LV Druh pozemku 

Celková 
výmera v 

m2 
Počet 
RZ 

Predmet 
nájmu v 

m2 

Výmera 
predm. 

nájmu v m2 
2744/18   zastavané plochy a nádvoria 26 266 1 1,12 1,12 

2176/1    ostatné plochy 74 765 1 1,12 1,12 

     Spolu m2: 2,24 

       

       

v k.ú. Nivy 

Parc. číslo LV Druh pozemku 

Celková 
výmera v 

m2 
Počet 
RZ 

Predmet 
nájmu v 

m2 

Výmera 
predm. 

nájmu v m2 

21949/4   zastavané plochy a nádvoria 248 2 1,12 2,24 

21949/119 797 zastavané plochy a nádvoria 23 389       

21949/119 797 zastavané plochy a nádvoria 23 389 1 1,12 1,12 

11150/1 797 ostatné plochy 18 942 1 1,12 1,12 

10951/1 1 ostatné plochy 3 734 1 1,12 1,12 

9380/9  1 ostatné plochy 11 581 1 2,13 2,13 

21818/1 797 ostatné plochy 41 938 1 1,12 1,12 

9380/1   ostatné plochy 9 228       

15277/3  1 ostatné plochy 2 387 2 1,12 2,24 

10800/40 797 ostatné plochy 1 160 1 1,12 1,12 

10032/1 1 zastavané plochy a nádvoria 1 394 1 2,13 2,13 

21949/3 797 zastavané plochy a nádvoria 18 448 1 2,13 2,13 

22190/14   zastavané plochy a nádvoria 7 053 1 1,12 1,12 

22190/14   zastavané plochy a nádvoria 7 053 3 2,13 6,39 

15293/5   ostatné plochy 985 2 1,12 2,24 

22190/2   zastavané plochy a nádvoria 30670 3 1,12 3,36 

     Spolu m2: 29,58 

       

       

       

v k.ú. Ružinov            

Parc. číslo LV Druh pozemku 

Celková 
výmera v 

m2 
Počet 
RZ 

Predmet 
nájmu v 

m2 

Výmera 
predm. 

nájmu v m2 

956 1201 ostatné plochy 6 594 1 1,12 1,12 

831 326 zastavané plochy a nádvoria 10      

833/2 326 záhrady 82       

956 1201 ostatné plochy 6 594 1 1,12 1,12 

3170/2   ostatné plochy 46      

826/1 326 záhrady 8       

15641/1    ostatné plochy 7 837 1 1,12 1,12 

6083/10   ostatné plochy 439 1 1,12 1,12 

6084/2   ostatné plochy 7 533       

4075/84   zastavané plochy a nádvoria 37 261 1 1,12 1,12 

21949/14 1201 ostatné plochy 478 1 1,12 1,12 

21949/27 326 zastavané plochy a nádvoria 1 029 1 1,12 1,12 

21949/4 326 zastavané plochy a nádvoria 16 832       

21949/27 326 zastavané plochy a nádvoria 1 029 1 1,12 1,12 



v k.ú. Ružinov            

Parc. číslo LV Druh pozemku 

Celková 
výmera v 

m2 
Počet 
RZ 

Predmet 
nájmu v 

m2 

Výmera 
predm. 

nájmu v m2 

21949/29 326 zastavané plochy a nádvoria 2 749 1 1,12 1,12 

21949/1  326 ostatné plochy 1 641 2 1,12 2,24 

21949/2 326 ostatné plochy 9 493 1 1,12 1,12 

1032/3    ostatné plochy 6 034 1 1,12 1,12 

1234/1   ostatné plochy 5 479 2 1,12 2,24 

1240/126    ostatné plochy 2 503 1 1,12 1,12 

1240/6   ostatné plochy 4 231 1 1,12 1,12 

4075/115   zastavané plochy a nádvoria 38 028 1 1,12 1,12 

22850/5    zastavané plochy a nádvoria 40 445 6 1,12 6,72 

3127/22   zastavané plochy a nádvoria 1 750 1 1,12 1,12 

10426/3 2382 zastavané plochy a nádvoria 642 1 2,13 2,13 

21921/6 797 zastavané plochy a nádvoria 671       

21818/2 326 ostatné plochy 12 289 1 1,12 1,12 

3236/2   ostatné plochy 1 773 1 9 9 

4075/84   zastavané plochy a nádvoria 37 261       

15272/18   ostatné plochy 2 607 1 9 9 

23098/12   ostatné plochy 854       

     Spolu m2: 49,25 

       

       

v k.ú. 
Dúbravka           

Parc. číslo LV Druh pozemku 

Celková 
výmera v 

m2 
Počet 
RZ 

Predmet 
nájmu v 

m2 

Výmera 
predm. 

nájmu v m2 

2725/12   zastavané plochy a nádvoria 206 1 1,12 1,12 

2727/17   zastavané plochy a nádvoria 67 1 1,12 1,12 

2727/18   zastavané plochy a nádvoria 587      

2727/4   zastavané plochy a nádvoria 1 286       

1336/12 847 zastavané plochy a nádvoria 7 189 1 1,12 1,12 

2727/25   zastavané plochy a nádvoria 77 1 1,12 1,12 

2727/29   zastavané plochy a nádvoria 93 1 1,12 1,12 

2972/3    zastavané plochy a nádvoria 5 826 1 1,12 1,12 

     Spolu m2: 6,72 

       

       

v k.ú. Karlova Ves          

Parc. číslo LV Druh pozemku 

Celková 
výmera v 

m2 
Počet 
RZ 

Predmet 
nájmu v 

m2 

Výmera 
predm. 

nájmu v m2 

3051/3 1974 ostatné plochy 8 422 1 9 9 

3051/3 1974 ostatné plochy 8 422 3 1,12 3,36 

3889/122   zastavané plochy a nádvoria 327 1 1,12 1,12 

2530/3   trvalé trávnaté porasty 4 903 1 9 9 

2530/41 1 trvalé trávnaté porasty 3       

3889/6 1 zastavané plochy a nádvoria 5 430       

2912/3 1974 ostatné plochy 2 267 2 1,12 2,24 



v k.ú. Karlova Ves          

Parc. číslo LV Druh pozemku 

Celková 
výmera v 

m2 
Počet 
RZ 

Predmet 
nájmu v 

m2 

Výmera 
predm. 

nájmu v m2 

2530/22   trvalé trávnaté porasty 2 822 1 6 6 

2910/7 46 zastavané plochy a nádvoria 801 1 2,13 2,13 

3051/7 1974 ostatné plochy   1 1,12 1,12 

3051/8 1974 ostatné plochy         

1669/73 46 ostatné plochy   2 1,12 2,24 

1426/64 46 ostatné plochy   2 1,12 2,24 

1426/54   ostatné plochy   2 1,12 2,24 

1426/86   ostatné plochy         

3060/3     zastavané plochy a nádvoria 2 737 1 9 9 

362/1     zastavané plochy a nádvoria 6 103 1 9 9 

     Spolu m2: 58,69 

       

       

v k.ú. Petržalka           

Parc. číslo LV Druh pozemku 

Celková 
výmera v 

m2 
Počet 
RZ 

Predmet 
nájmu v 

m2 

Výmera 
predm. 

nájmu v m2 

5399 1748 ostatné plochy 4 571 1 1,12 1,12 

1626 1748 ostatné plochy 3 248 1 1,12 1,12 

4691/48  2021 ostatné plochy 3 634 1 1,12 1,12 

569/8  1748 ostatné plochy 16 418 3 1,12 3,36 

2157 1748 ostatné plochy 5 596 2 1,12 2,24 

2150/1 1748 ostatné plochy 79 353      

3047 1748 zastavané plochy a nádvoria 9 231 2 1,12 2,24 

2150/1 1748 ostatné plochy 79 353      
2150/1 1748 ostatné plochy 79 353 3 1,12 3,36 
5875/30 2644 orná pôda 5 973 2 1,12 2,24 
3046/1   zastavané plochy a nádvoria 2 214 2 1,12 2,24 
2150/1 1748 ostatné plochy 79 353      
3110/1 1748 ostatné plochy 7 304 2 1,12 2,24 
3207 1748 ostatné plochy 2 741 1 1,12 1,12 
296 1748 ostatné plochy 884 1 1,12 1,12 
2455/7 1748 ostatné plochy 4 956 1 1,12 1,12 
1813 1748 ostatné plochy 3 067 2 1,12 2,24 
2144 1748 ostatné plochy 1 162 1 1,12 1,12 
1779 1748 ostatné plochy 1 414 1 1,12 1,12 
3682/1    ostatné plochy 2 434 2 1,12 2,24 
1741 2159 zastavané plochy a nádvoria 66 463      
1864/2 2644 zastavané plochy a nádvoria 2 938 1 1,12 1,12 
3169/1  1748 ostatné plochy 48 158 1 1,12 1,12 
2150/4 1748 ostatné plochy 32 967 3 1,12 3,36 
5287/36 1 ostatné plochy 3 994 2 1,12 2,24 
5287/37 1 ostatné plochy 2 801 1 1,12 1,12 
5287/42 1 ostatné plochy 3 306 1 1,12 1,12 
4700 1748 ostatné plochy 2 386 2 1,12 2,24 
4691/1 1748 ostatné plochy 12 345 1 1,12 1,12 
3046/3   ostatné plochy 4 926 1 1,12 1,12 
2150/1 1748 ostatné plochy 1 661      
5947/12 1748 ostatné plochy 16 552 1 9 9 
5947/85 1748 zastavané plochy a nádvoria 21 404       



v k.ú. Petržalka           

Parc. číslo LV Druh pozemku 

Celková 
výmera v 

m2 
Počet 
RZ 

Predmet 
nájmu v 

m2 

Výmera 
predm. 

nájmu v m2 
5078/6   zastavané plochy a nádvoria 4 801 1 2,13 2,13 
4361/1 1748 ostatné plochy 5 386 1 6 6 
4361/3 1748 ostatné plochy  928       
5105/178 2644 zastavané plochy a nádvoria 17 822 1 9 9 
5068/1 1748 zastavané plochy a nádvoria 4 952 1 9 9 
5947/3 1748 ostatné plochy 4 526 1 9 9 
5947/1 1748 ostatné plochy 16 552       
5238   ostatné plochy 10 266 2 9 18 
5511/16   ostatné plochy 410 676      

5222/42, 74 1748 
ostatné plochy, zastavané 
plochy a nádvoria 2756, 2093 1 9 9 

5221/1 2644 ostatné plochy 1 977       
5221/1 2644 ostatné plochy 1 977 1 9 9 
5222/42 1748 ostatné plochy 2 756       
5221/26 2644 zastavané plochy a nádvoria 8 910 1 9 9 
5221/29 2644 ostatné plochy 2 284       

5222/42 1748 ostatné plochy 2 756 3 1,12 3,36 

Spolu m2: 138,41 

CELKOVA VÝMERA v m2:  420,82 
 
 
 
2. ISPA 
 

v k.ú. Staré Mesto 

Parc. číslo LV Druh pozemku 

Celková 
výmera v 

m2 
Počet 
RZ 

Počet 
plôch 

Predmet 
nájmu v 

m2 

Výmera 
predm. 
nájmu v 

m2 

23097/1     zastavané plochy a nádvoria 10 565 4 1 1,12 4,48 

21630/8     zastavané plochy a nádvoria 64 628 1 2 2,13 2,13 

4848/2   1656 zastavané plochy a nádvoria 4 033 1 2 2,13 2,13 

21737/1 1656 zastavané plochy a nádvoria 4 934 1 2 2,13 2,13 

21371/2     ostatné plochy 7 021 1 2 2,13 2,13 

      Spolu m2: 13 
        

   
 
     

v k.ú. Trnávka 

Parc. číslo LV Druh pozemku 

Celková 
výmera v 

m2 
Počet 
RZ 

Počet 
plôch 

Predmet 
nájmu v 

m2 

Výmera 
predm. 
nájmu v 

m2 

14472/11   1 ostatné plochy 2 503 1 2 1,12 1,12 

17007/3   1 orná pôda 5 573 2 2 1,12 2,24 

      Spolu m2: 3,36 
        
        
        
 
 
        



v k.ú. Podunajské Biskupice 

Parc. číslo LV Druh pozemku 

Celková 
výmera v 

m2 
Počet 
RZ 

Počet 
plôch 

Predmet 
nájmu v 

m2 

Výmera 
predm. 
nájmu v 

m2 

5349/1   1395 ostatné plochy 7 838 1 2 1,12 1,12 

4765/11   1 ostatné plochy 1 585 1 2 1,12 1,12 

5349/22   1395 ostatné plochy 2 230 1 2 1,12 1,12 

      Spolu m2: 3,36 

      
 
  

v k.ú. Vinohrady 

Parc. číslo LV Druh pozemku 

Celková 
výmera v 

m2 
Počet 
RZ 

Počet 
plôch 

Predmet 
nájmu v 

m2 

Výmera 
predm. 
nájmu v 

m2 

21648/4   3495 ostatné plochy 18 660 2 1 1,12 2,24 

      Spolu m2: 2,24 

     
 
   

v k.ú. Nové Mesto 

Parc. číslo LV Druh pozemku 

Celková 
výmera v 

m2 
Počet 
RZ 

Počet 
plôch 

Predmet 
nájmu v 

m2 

Výmera 
predm. 
nájmu v 

m2 

11489/1 2355 zastavané plochy a nádvoria 1 382 3 1 1,12 3,36 

12205/1   1 zastavané plochy a nádvoria 1 997 3 1 1,12 3,36 

23013/1     zastavané plochy a nádvoria 24 695 1 2 1,12 1,12 

      Spolu m2: 7,84 

    
 
    

v k.ú. Nivy 

Parc. číslo LV Druh pozemku 

Celková 
výmera v 

m2 
Počet 
RZ 

Počet 
plôch 

Predmet 
nájmu v 

m2 

Výmera 
predm. 
nájmu v 

m2 

21844/2 797 ostatné plochy 45 893 2 2 1,12 2,24 

9733/9   797 ostatné plochy 893 2 1 1,12 2,24 

15296/3     zastavané plochy a nádvoria 15 488 1 2 1,12 1,12 

9380/10   1 ostatné plochy 9 548 1 2 1,12 1,12 

      Spolu m2: 6,72 

   
 
     

v k.ú. Ružinov 

Parc. číslo LV Druh pozemku 

Celková 
výmera v 

m2 
Počet 
RZ 

Počet 
plôch 

Predmet 
nájmu v 

m2 

Výmera 
predm. 
nájmu v 

m2 

1234/1     ostatné plochy 5 479 1 2 1,12 1,12 

3236/34   1201 ostatné plochy 2 952 1 1 1,12 1,12 

4075/84     zastavané plochy a nádvoria 37 261 1 2 1,12 1,12 

4075/95   1 ostatné plochy 1 169 1 2 1,12 1,12 

      Spolu m2: 4,48 

 

 
 
       



v k.ú. Karlova Ves 

Parc. číslo LV Druh pozemku 

Celková 
výmera v 

m2 
Počet 
RZ 

Počet 
plôch 

Predmet 
nájmu v 

m2 

Výmera 
predm. 
nájmu v 

m2 

3060/4   1974 ostatné plochy 5 711 4 1 1,12 4,48 

1426/200 46 ostatné plochy 1 469 1 2 1,12 1,12 

      Spolu m2: 5,6 

        

        
        

v k.ú. Petržalka 

Parc. číslo LV Druh pozemku 

Celková 
výmera v 

m2 
Počet 
RZ 

Počet 
plôch 

Predmet 
nájmu v 

m2 

Výmera 
predm. 
nájmu v 

m2 

4354/2   ostatné plochy 24 942 3 1 1,12 3,36 

532/1     zastavané plochy a nádvoria 178 446 4 1 1,12 4,48 

5783/1   2021 ostatné plochy 16 944 1 2 1,12 1,12 

5221/29   2644 ostatné plochy 2 284 7 1 1,12 7,84 

5203/1   2021 zastavané plochy a nádvoria 20 127 2 1,5 1,12 2,24 

3047 1748 zastavané plochy a nádvoria 9 231 3 2 1,12 3,36 

4354/2   ostatné plochy 24 942 2 1 1,12 2,24 

3684/3     zastavané plochy a nádvoria 7 695 1 2 1,12 1,12 
2409/6   1748 ostatné plochy 15 124 1 2 1,12 1,12 
5222/42   1748 ostatné plochy 2 756 8 2 1,12 8,96 
940/3   ostatné plochy 51 354 1 2 1,12 1,12 
936   zastavané plochy a nádvoria 37 192 1 2 1,12 1,12 
1067/2   1748 ostatné plochy 5 121 2 2 1,12 2,24 
89/12   2021 ostatné plochy 5 753 2 2 1,12 2,24 
818/8   1748 ostatné plochy 577 1 2 1,12 1,12 
1111/57   2644 zastavané plochy a nádvoria 19 993 1 2 1,12 1,12 

1580 1748 ostatné plochy 30 057 1 2 1,12 1,12 

Spolu m2: 45,92 

CELKOVA VÝMERA v m2:  92,52 
 
 
 
3. euroAWK 
 

v k.ú. Podunajské Biskupice 

Parc. číslo LV Druh pozemku 

Celková 
výmera v 

m2 
Počet 
RZ 

Predmet 
nájmu v m2 

Výmera 
predm. 
nájmu v 

m2 

5319 1395 ostatné plochy 608 1 1,12 1,12 

3112/1    ostatné plochy 2 934 1 1,12 1,12 

     Spolu m2: 2,24 

       

       

       

       



v k.ú. Ružinov 

Parc. číslo LV Druh pozemku 

Celková 
výmera v 

m2 
Počet 
RZ 

Predmet 
nájmu v m2 

Výmera 
predm. 
nájmu v 

m2 

1083/2   1 zastavané plochy a nádvoria 1 338 2 1,12 2,24 

21949/16   1201 ostatné plochy 195 1 1,12 1,12 

21949/4     zastavané plochy a nádvoria 16 832 2 1,12 2,24 

15543/6   1201 ostatné plochy 6 488 1 1,12 1,12 

4075/4     ostatné plochy 3 066 1 1,12 1,12 

     Spolu m2: 7,84 

       

v k.ú. Nivy 

Parc. číslo LV Druh pozemku 

Celková 
výmera v 

m2 
Počet 
RZ 

Predmet 
nájmu v m2 

Výmera 
predm. 
nájmu v 

m2 

21818/1   797 ostatné plochy 41 938 3 1,12 3,36 

10800/23   797 ostatné plochy 493 2 1,12 2,24 

10800/10  797 zastavané plochy a nádvoria 14 448 1 1,12 1,12 

4021/1 797 ostatné plochy 827 2 1,12 2,24 

4081/7 1167 ostatné plochy 32 994 2 1,12 2,24 

     Spolu m2: 11,2 

       

v k.ú. Trnávka 

Parc. číslo LV Druh pozemku 

Celková 
výmera v 

m2 
Počet 
RZ 

Predmet 
nájmu v m2 

Výmera 
predm. 
nájmu v 

m2 

23024/1     zastavané plochy a nádvoria 38 808 1 1,12 1,12 

     Spolu m2: 1,12 

       

       

v k.ú. Rača 

Parc. číslo LV Druh pozemku 

Celková 
výmera v 

m2 
Počet 
RZ 

Predmet 
nájmu v m2 

Výmera 
predm. 
nájmu v 

m2 

22258/1     zastavané plochy a nádvoria 48 210 5 1,12 5,6 

674/13     ostatné plochy 7 129 3 1,12 3,36 

     Spolu m2: 8,96 

       

       

v k.ú. Karlova Ves 

Parc. číslo LV Druh pozemku 

Celková 
výmera v 

m2 
Počet 
RZ 

Predmet 
nájmu v m2 

Výmera 
predm. 
nájmu v 

m2 

1426/90   46 ostatné plochy 1 639 3 1,12 3,36 

     Spolu m2: 3,36 
       
       
       



v k.ú. 
Petržalka           

Parc. číslo LV Druh pozemku 

Celková 
výmera v 

m2 
Počet 
RZ 

Predmet 
nájmu v m2 

Výmera 
predm. 
nájmu v 

m2 

5073/5     ostatné plochy 17 189 1 1,12 1,12 

3336/7   1748 ostatné plochy 2 870 2 1,12 2,24 

532/1     zastavané plochy a nádvoria 178 446 1 1,12 1,12 

5483 1748 ostatné plochy 2 652 1 1,12 1,12 

5206/13 2021 zastavané plochy a nádvoria 32 486 2 1,12 2,24 

1740/19   1748 ostatné plochy 176 1 1,12 1,12 

2150/1   1748 ostatné plochy 79 353 1 1,12 1,12 

2153/14   1748 ostatné plochy 539 1 1,12 1,12 

1742/5 1748 ostatné plochy 1 029 1 1,12 1,12 

569/8 1748 ostatné plochy 16 418 3 1,12 3,36 

3.I 1748 ostatné plochy 6675 1 1,12 1,12 

3130/4 1748 ostatné plochy 2277 1 1,12 1,12 

1441/7 2644 ostatné plochy 38 424 2 1,12 2,24 

937/6 2644 ostatné plochy 3 907 2 1,12 2,24 

938/19   ostatné plochy 9 122 5 1,12 5,6 

149 1748 ostatné plochy 2 368 1 1,12 1,12 

1449 1748 ostatné plochy 983 1 1,12 1,12 

937/16 2644 ostatné plochy 5 855 1 1,12 1,12 

3264/1 1748 ostatné plochy 10 183 1 1,12 1,12 

2248/2   ostatné plochy 1 379 1 1,12 1,12 

4297/1   zastavané plochy a nádvoria 7 463 5 1,12 5,6 

Spolu m2: 39,2 
       

v k.ú. Rusovce 

Parc. číslo LV Druh pozemku 

Celková 
výmera v 

m2 
Počet 
RZ 

Predmet 
nájmu v m2 

Výmera 
predm. 
nájmu v 

m2 

87/1   zastavané plochy a nádvoria 26 309 1 1,12 1,12 
     Spolu m2: 1,12 

CELKOVA VÝMERA v m2:  75,04 
 
 
 
4. GRYF MEDIA 
 
v k.ú. Ružinov 

Parc. číslo LV Druh pozemku 

Celková 
výmera v 

m2 
Počet 
RZ 

Počet 
plôch 

Predmet 
nájmu v 

m2 

Výmera 
predm. 
nájmu v 

m2 

1205/ 1 1 ostatné plochy 4 936 1 2 1,12 1,12 

1240/126   ostatné plochy 2 503 1 1 1,12 1,12 

      Spolu m2: 2,24 

        

        



v k.ú. Vrakuňa 

Parc. číslo LV Druh pozemku 

Celková 
výmera v 

m2 
Počet 
RZ 

Počet 
plôch 

Predmet 
nájmu v 

m2 

Výmera 
predm. 
nájmu v 

m2 

3551/ 7 1095 ostatné plochy 4 131 1 2 1,12 1,12 

      Spolu m2: 1,12 

        

v k.ú. Karlova Ves 

Parc. číslo LV Druh pozemku 

Celková 
výmera v 

m2 
Počet 
RZ 

Počet 
plôch 

Predmet 
nájmu v 

m2 

Výmera 
predm. 
nájmu v 

m2 

910/13   zastavané plochy a nádvoria 7 420 1 2 1,12 1,12 

1160/8   ostatné plochy 4 932 1 2 1,12 1,12 

1370/ 1   zastavané plochy a nádvoria 4 414 1 1 1,12 1,12 

2340/ 7   zastavané plochy a nádvoria 7 434 1 2 1,12 1,12 

1669/209 46 zastavané plochy a nádvoria 115 1 1 1,12 1,12 

176/ 14   zastavané plochy a nádvoria 17 863 1 2 1,12 1,12 

1426/ 86 46 ostatné plochy 918 1 1 1,12 1,12 

1826/ 9   ostatné plochy 6 724 1 1 1,12 1,12 

11/1   ostatné plochy 11 885 1 2 1,12 1,12 

1426/ 95 46 zastavané plochy a nádvoria 71 1 2 1,12 1,12 

176/14   zastavané plochy a nádvoria 17 863 1 2 1,12 1,12 

3652/ 7   ostatné plochy 133 1 2 1,12 1,12 

881/ 1   zastavané plochy a nádvoria 2 115 1 1 1,12 1,12 

332/ 5   zastavané plochy a nádvoria 11 834 1 2 1,12 1,12 

3075/1   ostatné plochy 18 933 1 2 1,12 1,12 

2362/ 3   ostatné plochy 4 579 1 1 1,12 1,12 

11/1   ostatné plochy 11 885 1 2 1,12 1,12 

2213   ostatné plochy 4 178 1 2 1,12 1,12 

1669/ 52 46 ostatné plochy 305 1 2 1,12 1,12 

1426/ 86 46 ostatné plochy 918 1 2 1,12 1,12 

      Spolu m2: 22,4 

  
 
      

v k.ú. Dúbravka 

Parc. číslo LV Druh pozemku 

Celková 
výmera v 

m2 
Počet 
RZ 

Počet 
plôch 

Predmet 
nájmu v 

m2 

Výmera 
predm. 
nájmu v 

m2 

2414/ 1   zastavané plochy a nádvoria 2 246 1 2 1,12 1,12 

      Spolu m2: 1,12 

  
 
      

v k.ú. Devínska Nová Ves 

Parc. číslo LV Druh pozemku 

Celková 
výmera v 

m2 
Počet 
RZ 

Počet 
plôch 

Predmet 
nájmu v 

m2 

Výmera 
predm. 
nájmu v 

m2 
2565/ 68   ostatné plochy 2364 1 2 1,12 1,12 

      Spolu m2: 1,12 
        



v k.ú. Petržalka           

Parc. číslo LV Druh pozemku 

Celková 
výmera v 

m2 
Počet 
RZ 

Počet 
plôch 

Predmet 
nájmu v 

m2 

Výmera 
predm. 
nájmu v 

m2 

3047 1748 zastavané plochy a nádvoria 9 231 1 2 1,12 1,12 

2409/6 1748 ostatné plochy 15 124 1 2 1,12 1,12 

5782/5   zastavané plochy a nádvoria 3 177 1 2 1,12 1,12 

 
v k.ú. Petržalka           
3047 1748 zastavané plochy a nádvoria 9 231 1 2 1,12 1,12 

2409/6 1748 ostatné plochy 15 124 2 2 1,12 2,24 

Spolu m2: 6,72 

CELKOVA VÝMERA v m2:  34,72 
 
 
 
5. NUBIUM 
 
v k.ú. Ružinov 

Parc. číslo LV Druh pozemku 

Celková 
výmera v 

m2 
Počet 
RZ 

Počet 
plôch 

Predmet 
nájmu v 

m2 

Výmera 
predm. 
nájmu v 

m2 

15525/24   1201 zastavané plochy a nádvoria 191 1 2 1,12 1,12 

3236/2    ostatné plochy 1 773 1 2 1,12 1,12 

1032/3    ostatné plochy 6 034 2 2 1,12 2,24 

6721/1  1201 ostatné plochy 5 300 1 2 1,12 1,12 

956 1201 ostatné plochy 6 594 1 2 1,12 1,12 

      Spolu m2: 6,72 

  
 
      

v k.ú. Vrakuňa 

Parc. číslo LV Druh pozemku 

Celková 
výmera v 

m2 
Počet 
RZ 

Počet 
plôch 

Predmet 
nájmu v 

m2 

Výmera 
predm. 
nájmu v 

m2 

1238 1327 ostatné plochy 5 283 1 3 1,12 1,12 

1186/1    ostatné plochy 2 458 1 2 1,12 1,12 

1186/3  1 zastavané plochy a nádvoria 3 770 1 2 1,12 1,12 

3141/1  1095 orná pôda 8 563 2 2 1,12 2,24 

      Spolu m2: 5,6 

  
 
      

v k.ú. Nové Mesto  

Parc. číslo LV Druh pozemku 

Celková 
výmera v 

m2 
Počet 
RZ 

Počet 
plôch 

Predmet 
nájmu v 

m2 

Výmera 
predm. 
nájmu v 

m2 

22005/2     zastavané plochy a nádvoria 23 614 3 2 1,12 3,36 

      Spolu m2: 3,36 

        

  
 
      



v k.ú. Dúbravka 

Parc. číslo LV Druh pozemku 

Celková 
výmera v 

m2 
Počet 
RZ 

Počet 
plôch 

Predmet 
nájmu v 

m2 

Výmera 
predm. 
nájmu v 

m2 

2727/4 a 
2727/18    

zastavané plochy a nádvoria 
zastavané plochy a nádvoria 

1286              
587 1 2 1,12 1,12 

2726/13    zastavané plochy a nádvoria 2 045 2 2 1,12 2,24 

      Spolu m2: 3,36 

  
 
      

v k.ú. Petržalka           

Parc. číslo LV Druh pozemku 

Celková 
výmera v 

m2 
Počet 
RZ 

Počet 
plôch 

Predmet 
nájmu v 

m2 

Výmera 
predm. 
nájmu v 

m2 

5399 1748 ostatné plochy 4 571 2 2 1,12 2,24 

5206/13   2021 zastavané plochy a nádvoria 32 486 1 2 1,12 1,12 

532/1     zastavané plochy a nádvoria 178 446 2 2 9 18 

5237/1   2644 ostatné plochy 67 900 1 2 9 9 

Spolu m2: 30,36 

CELKOVA VÝMERA v m2:  49,4 
 
 
 
6. REBLOK 
 
v k.ú. Ružinov 

Parc. číslo LV Druh pozemku 

Celková 
výmera v 

m2 
Počet 
RZ 

Počet 
plôch 

Predmet 
nájmu v 

m2 

Výmera 
predm. 
nájmu v 

m2 

4075/115     zastavané plochy a nádvoria 38 028 1 2 1,12 1,12 

      Spolu m2: 1,12 

    
 
    

v k.ú. Podunajské Biskupice 

Parc. číslo LV Druh pozemku 

Celková 
výmera v 

m2 
Počet 
RZ 

Počet 
plôch 

Predmet 
nájmu v 

m2 

Výmera 
predm. 
nájmu v 

m2 

5321 1395 ostatné plochy 4 236 1 2 1,12 1,12 

      Spolu m2: 1,12 

     
 
   

v k.ú. Karlova Ves 

Parc. číslo LV Druh pozemku 

Celková 
výmera v 

m2 
Počet 
RZ 

Počet 
plôch 

Predmet 
nájmu v 

m2 

Výmera 
predm. 
nájmu v 

m2 
3051/24   1974 ostatné plochy 1 653 1 2 1,12 1,12 
2990/1     ostatné plochy 1 595 1 2 1,12 1,12 

176/14     zastavané plochy a nádvoria 17 863 1 2 1,12 1,12 

      Spolu m2: 3,36 

     
 
   



v k.ú. Petržalka           

Parc. číslo LV Druh pozemku 

Celková 
výmera v 

m2 
Počet 
RZ 

Počet 
plôch 

Predmet 
nájmu v 

m2 

Výmera 
predm. 
nájmu v 

m2 

3047 1748 zastavané plochy a nádvoria 9 231 1 2 1,12 1,12 

Spolu m2: 1,12 

CELKOVA VÝMERA v m2:  6,72 
 
 
7. Outdoor Media 
 
v k.ú. Nivy 

Parc. číslo LV Druh pozemku 

Celková 
výmera v 

m2 
Počet 
RZ 

Počet 
plôch 

Predmet 
nájmu v m2 

Výmera 
predm. 

nájmu v m2 

15277/3   1 ostatné plochy 2 387 1 2 2,13 2,13 

      Spolu m2: 2,13 

        

v k.ú. Karlova Ves 

Parc. číslo LV Druh pozemku 

Celková 
výmera v 

m2 
Počet 
RZ 

Počet 
plôch 

Predmet 
nájmu v m2 

Výmera 
predm. 

nájmu v m2 

3051/13   1974 ostatné plochy 1 331 2 2 2,13 4,26 

      Spolu m2: 4,26 

CELKOVA VÝMERA v m2:  6,39 
 
 
ÚČEL NÁJMU  :  umiestnenie informačných, propagačných a reklamných zariadení 
 
VÝŠKA NAVRHOVANÉHO NÁJOMNÉHO :  
 
1,66 Eur/m2/deň  - je stanovená analogicky v súlade § 6 ods. 1 písm. g) Všeobecne záväzného 
nariadenia hl. mesta SR Bratislavy č. 15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2007 o dani za užívanie verejného priestranstva, 
keďže v Rozhodnutí č. 28/2011 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa ustanovujú 
ceny prenájmov a predbežnej odplaty výška nájomného pre tento účel nájmu nehnuteľného majetku 
nie je upravená, čo pri celkovej výmere 615 m2 predstavuje sumu vo výške 372.628,50 Eur ročne. 
 
DOBA NÁJMU :   nájomná zmluva bude uzavretá na dobu určitú  2 roky. 
 
SKUTKOVÝ STAV :  
 

          Na základe výzvy Hlavného mesta SR Bratislava z februára 2013, kedy hlavné mesto 
oslovilo outdoorové spoločnosti s výzvou o poskytnutie súčinnosti pri evidencii reklamných 
zariadení, žiadatelia doručili na oddelenie správy nehnuteľností požadované dáta, spolu so 
žiadosťami o aktualizáciu nájomných zmlúv pre pozemky registra „C“ a „E“, v k. ú. Staré Mesto,  
k. ú. Nivy, k. ú. Ružinov, k.ú. Podunajské Biskupice, k.ú. Trnávka, k. ú. Nové Mesto, k. ú.  Rača,  
k. ú. Vajnory, k.ú. Vrakuňa, k.ú. Vinohrady, k. ú. Devínska Nová Ves, k. ú. Dúbravka, k.ú Karlova 
Ves, k.ú. Rusovce a k. ú. Petržalka vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za účelom 
aktualizácie evidencie už stojacich informačných, propagačných a reklamných zariadení. 
      Dňa 25.3.2013 bol v operatívnej porade primátora prerokovaný materiál „Informácia 
o spresnení evidencie informačných, reklamných a propagačných zariadení umiestnených na 
pozemkoch hlavného mesta, na základe zmlúv o nájme uzatvorených medzi hlavným mestom SR 



Bratislavou a outdoorovými spoločnosťami a návrh na riešenie, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa“, kde operatívna porada primátora zobrala na vedomie a súhlasila s návrhom na riešenie 
(ako prípad hodný osobitného zreteľa) ukončiť nájomné vzťahy so spoločnosťami uzatvorením 
dohôd o skončení nájmu a následne uzatvoriť nové nájomné zmluvy na dobu určitú, maximálne na 
2 roky.  

Mestská rada dňa 13.6.2013 uznesením č. 907/2013 odporučila Mestskému zastupiteľstvu 
hl.m. SR Bratislavy prerokovať materiál Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave. 

   
Hlavné mesto SR Bratislava eviduje s outdoorovými spoločnosťami k prenájmu pozemkov pre 
účely umiestnenia informačných, propagačných a reklamných zariadení, nasledovné zmluvy: 
 

- zmluvy platné, s dobou nájmu na dobu určitú (niektoré platné až do roku 2028), 
- zmluvy s uplynutou dobou platnosti, ale zmysle §676 Občianskeho zákonníka 

obnovované automaticky na obdobie 1 roka, 
- ukončené zmluvy, bez predĺženia doby nájmu akýmkoľvek spôsobom. 

 
Nakoľko súčasný stav umiestňovania, resp. odstraňovania reklamných zariadení je 

veľmi komplikovaný z hľadiska kontroly i vymožiteľnosti, navrhujeme zakomponovať do 
nových krátkodobých nájomných zmlúv základné kritériá umiestňovania reklamných 
zariadení.  Týmito kritériami eliminujeme umiestnenie týchto zariadení v nevhodných 
lokalitách, resp. odstránime tie zariadenia, ktoré navrhované kritériá nebudú spĺňať. Jedná 
sa o reklamné zariadenia nad 1,2 m² (billboard, backlight, bigboard a pod.). 
 
KRITÉRIÁ UMIESTŇOVANIA REKLAMNÝCH ZARIADENÍ  SÚ ZADEFINOVANÉ 
NASLEDOVNE : 
 
a) nesmú svojím vyhotovením a umiestnením rušiť krajinný ráz, ohrozovať verejnú bezpečnosť a 
poriadok, brániť rozhľadu na cestách, miestnych komunikáciách, na úrovňových križovatkách a v 
„slimákoch“ križovatiek, 
 
b) sa nesmú umiestňovať  v stredných deliacich pásoch, 
 
c) sa nesmú  umiestňovať  v prírodných územiach s oddychovo - relaxačným potenciálom, zvlášť v 
územiach s vyšším stupňom ochrany v zmysle Zákona o ochrane prírody a krajiny a na národných 
kultúrnych pamiatkach 
 
d) sa nesmú  umiestňovať  na stavbách slúžiacich kultovým a pohrebným účelom, na pomníkoch, 
na pamätníkoch a pamätných tabuliach, a v najbližšom okolí týchto stavieb 
 
e) nesmú svojim umiestnením a prevádzkou zariadenia vzniknúť na pozemnej komunikácii, 
verejnej ploche a verejnom priestranstve prekážky pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a 
orientácie. 
 
K uvedeným kritériám sa spoločnosti vyjadrili nasledovne: 
 
Akzent BigBoard, a.s. spoločnosť uviedla, že po rokovaniach s mestom bol upravený zoznam 
a predložené plochy sú v súlade s kritériami. Zariadenia, ktoré majú umiestnené v stredných 
deliacich pásoch, budú odstránené v termíne február až apríl 2014 v zmysle dohody z rokovania 
s hlavným mestom.  Ostatné existujúce zariadenia, kde však vypršali zmluvné vzťahy majú kladné 
stanoviska Krajského dopravného inžiniera (KDI).   
 
ISPA, spol. s r.o. spoločnosť uvádza, že spĺňa kritériá. RZ umiestnené v stredných deliacich pásoch 
odstránili po dohode s hlavným mestom koncom roka 2012. 



 
EuroAWK spol. s r.o. spoločnosť uvádza, že všetky ich zariadenia boli umiestnené na základe 
kladných stanovísk  KDI a stavebných úradov. V kolízii je RZ umiestnené na Einsteinovej ceste, 
v tzv. slimáku, vzhľadom na polomer cestného zjazdu, predstavuje skôr bežnú križovatku ciest, kde 
je RZ mimo rozhľadu vodiča a KDI vydal súhlasné stanovisko. 
 
Ing. Ladislav Strašil – NUBIUM spoločnosť uvádza, že nemá osadené RZ v rozpore so zásadami, 
okrem BIG boardov nachádzajúcich sa v tzv. slimáku na Dolnozemskej ulici, ktoré sú umiestené so 
súhlasom KDI. 
 
GRYF MEDIA, s.r.o.  spoločnosť sa k bodu „a“ a „d“ nevyjadrili. Uviedli, že je to subjektívny 
názor spracovateľa, ide o pohľad mesta a že umiestnenie ich RZ nie sú v rozpore s ostatnými bodmi 
navrhovaných kritérií. 
 
REBLOK a.s. spoločnosť uviedla, že spĺňa kritériá umiestňovania RZ.  
 
Outdoor Media s.r.o.  spoločnosť uviedla, že spĺňa kritériá umiestňovania RZ.  
 
 

V nasledovnej tabuľke uvádzame zoznam žiadateľov  o uzatvorenie nových nájomných 
zmlúv za účelom prenájmu časti pozemkov pod už stojace RZ,  súhrn aktuálnych / aktívnych zmlúv 
a objem financií (aktuálnych a potenciálnych nových zmlúv) za prenájom časti pozemkov.  



AKTUÁLNE PLATNÉ ZMLUVY  

NÁZOV SPOLOČNOSTI ČÍSLO ZMLUVY 
BILLBOARD 

ks 
BIGBOARD 

ks 

BACKLIGHT 
CITYLIGHT 

INÉ 
 ks 

DOBA 
NÁJMU od:  

DOBA 
NÁJMU do:  SUMA NÁJMU / ROK  

Akzent BigBoard 089405770900   44   1.6.2009 31.5.2019 61 943,20 € 

Akzent BigBoard 089409440600   31   20.11.2006 20.11.2016 95 376,46 € 

Akzent BigBoard 089404580500     1 1.6.2005 neurčito 4 029,00 € 

OTP Banka Slovensko 089402180300     1 1.1.2003 neurčito 855,46 € 

Q-EX 088300200900     50 1.1.2009 31.12.2018 34 872,10 € 

Kaufland 089402730800     1 1.7.2008 neurčito 2 906,00 € 

AUTO POLA 089400561000     1 1.1.2010 31.12.2015 819,71 € 

ČSOB 089400531000     1  1.1.2010 31.12.2015 1 144,80 € 

ROS 089405790900   1   1.6.2009 31.12.2019 3 046,20 € 

ROS 089405800900 2 1   1.6.2009 31.12.2019 3 046,20 € 

J.C.Decaux SLOVAKIA 089406100600    1 21.12.2006 31.12.2013 6 409,62 € 
Závodisko 089401250800 1    19.3.2008 31.12.2013 889,45 € 
SPOLU KS:  3 77 56    
SPOLU SUMA:       215 338,20 €  
        

POČTY RZ – NOVÉ ZMLUVY BILLBOARD  BIGBOARD  BACKLIGHT    

1. Akzent BigBoard, a. s. 155 23 18    

2. ISPA spol. s r.o. 75   4    

3. euroAWK, spol. s r. o. 67        

4. GRYF MEDIA, s.r.o. 31        

5. Ing. Ladislav Strašil - NUBIUM 20 3      

6. REBLOK a.s. 6        

7. Outdoor Media, s.r.o.     3    
SPOLU KS:  354 26 25    
        

PREDPOKLADANÁ VÝŠKA ÚHRAD PRI NOVÝCH ZMLUVÁCH POD ĽA PREDLOŽENÉHO NÁVRHU: 372 628,50 €  

CELKOVÝ PRÍJEM ZA PRENÁJOM POZEMKOV POD REKLAMNÉ ZA RIADENIA :  587 966,70 € 



 
Porovnanie priemerných pôvodných cien prenájmu pozemkov pod RZ a navrhovaných nových cien 
podľa VZN hl.m. SR Bartislava č. 15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva: 
 

CENY NÁJMOV za POZEMKY BILLBOARD BIGBOARD  6 x 3 BACKLIGHT 
Priemerná cena nájmu  
(pôvodné zmluvy) - za rok 530,00 € 3 303,33 € 1 523,10 € 941,00 € 
Navrhovaný nájom podľa  
VZN 15/2012 - za rok 678,61 € 3 635,40 € 5 453,10 € 1 817,70 € 1 290,57 € 
                                   6 m²    /    9 m² 
 
Reklamné zariadenia majú stanovený „záber“ plochy prenajímaného pozemku v m², z ktorej sa 
vypočítava výška nájomného. V pôvodných zmluvách boli zadefinované nasledovné rozmery:  
 
Pri billboardoch sa jednalo o  2,55 m², pri bigboardoch  od 4 – 9 m², pri backlightoch  2,55 m² a pri 
citylightoch rovnako 2,55 m².  
 
Na základe obhliadok, resp. kontrol a dostupnej technickej dokumentácie k jednotlivým RZ 
navrhujeme zmenu záberu pozemku pod jednotlivými RZ nasledovne. 
 
V prípade „billboardov“ navrhujeme zmenu rozmeru na 1,12 m². Billboard má fixnú šírku 5,1 m, 
ale premenlivú hrúbku - cca od 5 cm po 40 cm, tj. priemernú hrúbku 22 cm.  
Prepočet záberu plochy pod RZ typu billboard je v tomto prípade: 5,1 x 0,22 = 1,12 m. 
Pri navrhovanej úprave nerozlišujeme počet zobrazovacích plôch, ale počet umiestnených 
konštrukcií na parcele. 
 
V prípade „bigboardov“ navrhujeme zmenu rozmeru na 6 m², resp. na 9 m² - podľa priloženej 
technickej dokumentácie základu RZ (časť bigboardov má základ rozmeru 2 x 3 m a časť 3 x 3 m). 
 
V prípade RZ  „6 x 3“ navrhujeme ponechať rozmer na 3 m². 
 
V prípade „backlightov“ navrhujeme zmenu rozmeru na 2,13 m². Vychádzame z priemerného 
rozmeru tohto RZ, čo je cca 5,5 m x 0,38 m. 
 
V prípade „citylightov“ navrhujeme zmenu rozmeru na 1 m², vzhľadom k tomu, že toto RZ má 
priemerný záber max. do 1 m². 
 
ZÁVER:  
 
Navrhujeme ukončenie nájomných vzťahov so spoločnosťami uzatvorením dohôd o skončení 
nájmu a aktualizáciu údajov uzatvorením nových nájomných zmlúv na dobu určitú 2 roky 
odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy. Tieto budú obsahovať aktuálne počty 
a presnú identifikáciu prenajatých parciel, presné umiestnenie RZ (zameranie geodetom 
a situáciu), výmeru plochy v m² pod jednotlivými typmi RZ, sumu za prenájom, termíny 
splátok, dobu platnosti zmluvy a možnosti odstránenia reklamných zariadení hlavným 
mestom po uplynutí doby platnosti zmluvy, doloženie stanoviska krajského dopravného 
inšpektorátu ku každému novému a aj už osadenému RZ.  
 

Návrh na nájom pozemkov uvedených v návrhu uznesenia predkladáme ako prípad hodný 
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, z dôvodu aktualizácie nájomných zmlúv medzi nájomcom 
a prenajímateľom - hlavným mestom SR Bratislavou, za účelom zosúladenia momentálneho stavu 
nájomných zmlúv so stavom skutkovým.   



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. 2. 2014 na internete a  na úradnej tabuli svoj 
zámer prenajať uvedené nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
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 ZMLUVA O NÁJME POZEMKU 
                                                             č.  08 - 83 - xxxx - 13 – 00 
 
Zmluvné strany: 
 
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, 
    Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
    Zastúpené:            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.   FIRMA XY 
      Sídlo :  
      Zastúpený konateľom spoločnosti ............................... podľa výpisu  z obchodného   

 registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. ............. 
      Peňažný ústav:       .......................... 
 Číslo účtu :         ..................... 
 IČO :          ........................ 
 DIČ DPH:            SK202................ 

(ďalej len „nájomca“) 
 
 
uzatvárajú podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka túto zmluvu o nájme pozemku: 
       
 
                                                                  Čl. I             
                                                     Predmet a účel nájmu 
 
1. Prenajímateľ je vlastníkom pozemku registra „C“ v Bratislave zapísaného v údajoch  

Správy katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu v k. ú. .................. ako parc. č. ......... 
vo výmere ............ m2, druh pozemku – ...................  

 
2. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi časť pozemku uvedeného v ods. 1 tohto článku  

vo výmere ..............m2 a nájomca ho prijíma do nájmu za podmienok uvedených v tejto 
zmluve (ďalej len „predmet nájmu“ alebo „pozemok”), tak ako je to zakreslené v kópii z 
 katastrálnej mapy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako príloha č. 1. 

 
3. Účelom nájmu je umiestnenie ...... ks reklamných zariadení typu ............ (ďalej len 

„reklamné zariadenia“), každé so záberom pozemku o ploche ................ m2. 
Technologický nákres reklamných zariadení, ktoré je nájomca oprávnený umiestniť na 
časti pozemku uvedeného v ods. 1 tohto článku,  spolu so zakreslením rozmerov, je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako príloha č. 2. Reklamné zariadenia budú 
umiestnené podľa zakreslenia v kópii z katastrálnej mapy, ktorá je prílohou č. 1 tejto 
zmluvy.  
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 Podmienkou umiestnenia reklamných zariadení je doložená situácia umiestnenia 
(fotodokumentácia), ako príloha č. 3, zameranie každého reklamného zariadenia 
autorizovaným geodetom, ako príloha č. 4 a vydané súhlasné stanovisko príslušného 
orgánu Policajného zboru Slovenskej republiky, pričom súhlasné stanovisko/-á príslušného 
orgánu PZ SR bude/-ú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č. 5. 

   
4. Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu využívať výlučne na dohodnutý účel.  Za nesplnenie      

tohto záväzku má prenajímateľ právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu v sume     
17,- Eur a to za každý, aj začatý deň trvania porušenia tohto záväzku.  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.  
 
6. Prenajímateľ vyhlasuje, že touto zmluvou nie sú dotknuté práva ostatných spoločností, 

ktoré majú umiestnené svoje reklamné zariadenia na iných častiach tých istých pozemkov. 
 
 
 
                 Čl. II 
                                                 Vznik, doba a ukončenie nájmu 
 
1. Nájom sa dojednáva na dobu určitú, a to na dobu 2 roky, ktorá začne plynúť dňom 

nadobudnutia účinnosti zmluvy podľa čl. VI ods. 8 tejto zmluvy, tento deň bude zároveň 
prvým dňom nájmu.  

 
2.  Nájomný vzťah môže byť ukončený :  

a/ kedykoľvek písomnou dohodou zmluvných strán,  
b/  odstúpením od tejto zmluvy prenajímateľom v prípade: 
     ba/ realizácie projektu celometského významu, pri ktorom dôjde k nevyhnutnému  

      zásahu do priestoru, ktorý tvorí predmet nájmu, 
     bb/  porušenia záväzku uvedeného v čl. IV ods. 10, 
     bc/  neuhradenia splatného nájomného do 14 dní od doručenia prvej upomienky, 
            prípadne jej vrátenia alebo neprevzatia, 
     bd/ ak nájomca prenechá predmet nájmu do podnájmu tretej osobe bez súhlasu  

      prenajímateľa v súlade s ods. 4 Čl. IV tejto zmluvy, 
     be/  ak nájomca umiestni reklamné zariadenia v rozpore s podmienkami tejto zmluvy, 
 c/  odstúpením od tejto zmluvy nájomcom v prípade: 
      ca/ ak sa predmet nájmu stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilým na dohodnuté 

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

Občianského 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).    
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 Čl. III 
                                                               Úhrada za nájom 
 
1. Nájomné za užívanie predmetu nájmu je stanovené podľa VZN hlavného mesta Slovenskej 

republiky č. 3/2012 vo výške 1,66 Eur/m2/deň, pre účel umiestnenia informačných, 
propagačných a reklamných zariadení slúžiacich na podnikanie v reklame, čo pri celkovej 
výmere predmetu nájmu ......... m2 predstavuje ročne sumu vo výške ........,- Eur, 

   
         2. Ročné nájomné spolu v sume vo výške .............,- Eur (slovom ............ eur) sa nájomca 

zaväzuje uhrádzať počnúc dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy v pravidelných 
štvrťročných splátkach, vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho štvrťroka vo výške 
........,- Eur na účet prenajímateľa č. 25828453/7500, variabilný symbol VS 8xxxxxxx3 
v Československej obchodnej banke, a.s.  

 
3. Pomerná časť nájomného podľa ods. 2 tohto článku sa vypočíta tak, že denné nájomné 

vypočítané ako 1/365 sa vynásobí počtom dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 
zmluvy do konca štvrťroka, v ktorom sa zmluva uzavrela. Takto vypočítané nájomné sa 
nájomca zväzuje uhradiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy v súlade 
s Čl. VI  ods.8. 

 
 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 nájomné, alebo pomernú časť 
nájomného  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.  

 
7. 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 
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 dotknutých 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. 

          
                                                                  
 
 
 



                                                                                     4 

Čl. 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. Taktiež je 
povinný na vlastné náklady zabezpečiť jeho ochranu pred poškodením alebo zneužitím. 

 
2. Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu alebo inej dispozície tretej 

osobe bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa. Za porušenie tejto povinnosti má 
prenajímateľ právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 17,- 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. 

 
3. Nájomca je povinný dodržiavať Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta,        
zabezpečovať údržbu /kosenie/, čistotu a poriadok v bezprostrednej blízkosti  reklamných  
zariadení a zabrániť poškodeniu zelene (stromy, kríky). Zmluvné strany sa dohodli, že  
nájomca bude 4x ročne (k 1.5., 1.6., 1.7. a 1.8.) kosiť predmet nájmu,  a to 3 m od  
základu reklamného zariadenia na každú stranu, pokiaľ tým nezasiahne do práv tretích     
osôb, napr. vlastníkov pozemkov susediacich s predmetom nájmu alebo mu v tom nebudú 
brániť iné prekážky. V prípade ak si túto svoju povinnosť nesplní nájomca ani dodatočne 
po písomnej výzve prenajímateľa, je  povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 100,– €. Lehoty určené v tomto ustanovení je možné podľa poveternostných 
podmienok posunúť vzájomnou písomnou dohodou oboch zmluvných strán. Na túto 
zmenu sa nevyžaduje úprava tejto zmluvy. 

 
4. Nájomca je povinný prenajímateľovi najneskôr pri podpise tejto zmluvy predložiť situáciu 

umiestnenia (fotodokumentáciu) reklamných zariadení, ako Príloha č. 3, zameranie 
každého reklamného zariadenia autorizovaným geodetom, ako Príloha č. 4 a vydané 
súhlasné stanovisko príslušného orgánu Policajného zboru Slovenskej republiky, pričom 
súhlasné stanovisko/-á príslušného orgánu PZ SR bude/-ú neoddeliteľnou súčasťou tejto 
zmluvy ako Príloha č. 5. 

 
5. Nájomca je povinný predložiť prenajímateľovi v lehote do 10 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutie príslušného stavebného úradu o povolení umiestnenia 
reklamných zariadení a pred začatím prác vytýčiť a zakresliť odbornou firmou podzemné 
káblové zariadenia verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie. Za nesplnenie 
tejto povinnosti má prenajímateľ právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 
100,- Eur. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje 
zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry. 

 
6. Po zrealizovaní výstavby reklamného zariadenia sa nájomca zväzuje na vlastné náklady 

zabezpečovať celoročnú starostlivosť na predmete nájmu, ako aj v jeho okolí, najmä 
čistotu a poriadok. Za porušenie tejto povinnosti má prenajímateľ právo požadovať od 
nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa 
predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry. 

 
7. V prípade nutnosti výrubu drevín na predmete nájmu je nájomca povinný v zmysle zákona 
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny požiadať o povolenie referát životného 
prostredia mestskej časti Bratislava - XY. Fotokópiu povolenia k výrubu drevín sa 
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nájomca zaväzuje predložiť oddeleniu nájmu nehnuteľností magistrátu v lehote do 5 dní 
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia. Za porušenie ktorejkoľvek povinnosti   
má prenajímateľ právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške  
200,- Eur. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje 
zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry. 

 
8. V prípade skončenia nájmu je nájomca povinný odovzdať predmet nájmu v stave 

zodpovedajúcom dohodnutému užívaniu a pred odovzdaním predmetu nájmu je povinný 
odstrániť reklamné zariadenie, 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 stavu zodpovedajúcemu dohodnutému užívaniu 
a odstrániť reklamné zariadenie na náklady a riziko nájomcu. Nájomca berie na vedomie 
a vyjadruje súhlas s tým, aby prenajímateľ za účelom odstránenia reklamného zariadenia 
v mene nájomcu uskutočnil všetky potrebné úkony vo vzťahu k príslušnému stavebnému 
úradu, potrebné na odstránenie reklamného zariadenia. 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, v ktorom sa má predmet 
nájmu uviesť do stavu zodpovedajúcemu dohodnutému užívaniu. 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. 

 
9. V prípade, že nájomca umiestni reklamné zariadenie v rozpore s podmienkami tejto 

zmluvy, prenajímateľ je oprávnený na náklady a riziko nájomcu odstrániť reklamné 
zariadenie. Nájomca berie na vedomie a vyjadruje súhlas s tým, aby prenajímateľ za 
účelom odstránenia reklamného zariadenia v mene nájomcu uskutočnil všetky potrebné 
úkony vo vzťahu k príslušnému stavebnému úradu, potrebné na odstránenie takéhoto 
reklamného zariadenia.  

 
10. Nájomca na predmete nájmu preberá povinnosti prenajímateľa ako vlastníka, ktoré 

vyplývajú zo všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta SR Bratislavy a mestskej 
časti – XY v platnom znení, týkajúce sa najmä dodržiavania čistoty, poriadku, 
udržiavania mestskej zelene, zimnej údržby a pod. a z platných právnych predpisov 
týkajúcich sa najmä protipožiarnej ochrany, hygienických predpisov, ochrany majetku a 
pod.  

 
  11. Zodpovednosť za škody na predmete nájmu sa riadi ustanoveniami  VI. časti, prvej  
         a druhej hlavy Občianskeho zákonníka. 

 
12. Nájomca sa zväzuje po výstavbe reklamných zariadení 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 nájomca povinný zaplatiť sankcie 
v zmysle VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta.  
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13. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi každú zmenu a 
      skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť nájom (zmena obchodného mena spoločnosti, sídla    
          spoločnosti,  pod.). Za nesplnenie tejto povinnosti má prenajímateľ právo požadovať od  
          nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 70,-Eur. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa 
          predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť. 
 

14. V prípade, že po podpísaní tejto zmluvy bude kedykoľvek počas trvania nájmu   
 potrebovať prenajímateľ z dôvodu plnenia vlastných úloh dočasne demontovať  
 zariadenia, je nájomca povinný na základe písomnej výzvy prenajímateľa bez   
 zbytočného odkladu uvoľniť prenajaté miesto, resp. poskytnúť prenajímateľovi účinnú  
 súčinnosť, pričom počas doby kedy nájomca predmet nájmu alebo jeho časť neužíval  
 nie je povinný platiť nájomné alebo jeho alikvotnú časť za predmet nájmu alebo jeho  
 časť. V prípade nesplnenia povinnosti uvedenej v písomnej výzve prenajímateľa je  
 nájomca povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100,– €. Nájomca má právo   
 prenajímateľovi zaplatiť nájomné znížené o preukázateľne účelne vynaložené náklady,  
 v mieste a čase plnenia obvyklé, ktoré mu v súvislosti s demontážou a opätovnou  
 montážou jeho reklamných zariadení vznikli. Preukázať náklady podľa predchádzajúcej  
 vety je nájomca povinný bezodkladne po ich vynaložení, najneskôr však ku dňu úhrady  
 zníženého nájomného.  

 
15. V prípade, že počas trvania tejto zmluvy dôjde k tomu, že predmet nájmu alebo jeho časť 

po inštalácii reklamného zariadenia nebude v  stave spôsobilom pre užívanie  
reklamného zariadenia, alebo začne celomestsky významná investičná činnosť na 
predmete nájmu alebo sa v okolí predmetu nájmu významne zmenia podmienky pre 
bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo nájomca obdrží zamietavé stanovisko 
alebo nesúhlasné vyjadrenie z príslušného stavebného úradu, ktorý vydáva povolenie na 
umiestnenie reklamného zariadenia a ktoré znemožní legálnu inštaláciu reklamného 
zariadenia, nájomca vynaloží všetko svoje úsilie, aby v čo najkratšom možnom čase 
našiel nové miesto pre dané reklamné zariadenie, pričom prenajímateľ sa zaväzuje, že 
pripraví materiál a predloží do mestského zastupiteľstva na schválenie dodatok k tejto  
nájomnej zmluve s novým predmetom nájmu za rovnakých podmienok ako boli 
dohodnuté touto zmluvou za podmienky, že novo nájdené miesto na umiestnenie 
reklamného zariadenia bude spĺňať všetky podmienky na prenájom, ako to stanovujú 
príslušné právne predpisy. Všetky náklady spojené s vybavením všetkých príslušných 
povolení znáša v plnom rozsahu nájomca. 

 
16. 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 na základe prenajímateľom zaslanej 
faktúry. 

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

miestom doručenia nájomcu: 
  a) sídlo nájomcu, zapísané v obchodnom registri, 
  b) adresa trvalého pobytu štatutárneho zástupcu nájomcu, 
  c) miesto, kde bude osoba oprávnená konať v mene nájomcu, zastihnutá. 

 
18. Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že písomnosť doručená do miesta doručenia 

podľa odseku 18 bude považovaná za doručenú priamo do vlastných rúk, a to i v prípade, 
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ak bude vrátená prenajímateľovi ako písomnosť nájomcom neprevzatá. Ak nebude možné 
nájomcovi písomnosť doručiť na túto adresu podľa odseku 18 tohto článku a iná adresa 
nebude prenajímateľovi známa, považuje sa písomnosť za doručenú nájomcovi dňom jej 
vrátenia prenajímateľovi, a to aj v prípade, že sa nájomca o tom nedozvie.  

 
                                                                             

Čl. V 
Vyhlásenia a záruky 

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

túto zmluvu spoliehajúc sa na tieto vyhlásenia a záruky, že ku dňu podpisu tejto zmluvy: 
1.1 nájomca je právnym subjektom platne existujúcim podľa zákonov Slovenskej  
       republiky, podpisujúci je osoba oprávnená konať v mene nájomcu a nájomca nemá 
       žiadne dcérske spoločnosti,   
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 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 
       nepravdivé alebo zavádzajúce, 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.   

 
                                                                        Čl. VI 

                                               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 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 
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Odpis uznesenia 
mestského zastupiteľstva podľa predchádzajúcej vety je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy 
ako príloha č. 4.  

 
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 
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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 
neopakovateľným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú 
platné a účinné. Zmluvné strany sa zväzujú 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 8-ich vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých po jej     

podpísaní prenajímateľ  obdrží   5 a nájomca 3 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 obidvomi zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa 
podľa ust. § 47 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 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                        Firma XY   
  
 



Výpis  
zo zasadnutia  komisie finan čnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ   

konaného d ňa 10.2.2014 
___________________________________________________________________________ 

 
 
K bodu č. 10 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov 
v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, k. ú. Nivy, k. ú. Ružinov, k. ú. Podunajské Biskupice, k. ú. Trnávka, k. 
ú. Nové Mesto, k. ú. Rača, k. ú. Vajnory, k. ú. Vrakuňa, k. ú. Vinohrady, k. ú. Devínska Nová Ves, k. ú. 
Dúbravka, k. ú. Karlova Ves, k. ú. Rusovce a k. ú. Petržalka, spoločnostiam Akzent BigBoard, a.s., 
ISPA, spol. s r.o., euroAWK, spol. s.r.o., GRYF MEDIA, s.r.o., Ing. Ladislav Strašil – NUBIUM, 
REBLOK a.s. a Outdoor Media, s.r.o. 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporú ča MsZ 
schváli ť 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 nehnuteľností – častí pozemkov registra „C“ 
v Bratislave,  
 
v k. ú. Staré Mesto  
parc. č.  21426  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2,  LV č. 1656 
parc. č.  3250/5  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  21633/2  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  21633/2  –   ostatné plochy, vo výmere 9 m2 
   4840/49 – ostatné plochy 
parc. č.  21290/4  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1656 
parc. č.  21293/18  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1656  
parc. č.  21293/3  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1656 
parc. č.  21863/1  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1656 
parc. č.  23097/1 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  22372/46 –   ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 1656 
parc. č.  2044/14 –   ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 1656 
parc. č.  535/8 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1656 
parc. č.  21293/22  –   ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 1656  
parc. č.  21513/65  – zastavané plochy a nádvoria, LV č. 1656, vo výmere 9 m2 
           a 21513/7, 64  – trvalé trávnaté porasty, zastavané plochy a nádvoria, LV č. 8925  
parc. č.  21513/7  – trvalé trávnaté porasty, LV č. 8925, vo výmere 9 m2 
 
v k. ú. Trnávka 
parc. č.  2033/52 –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č.1 
   2033/71 –    orná pôda,  
parc. č.  22247/9 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č.1 
parc. č.  22180/9 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 3 x 1,12 m2 
parc. č.  22180/10 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  17015/81 –   záhrady, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 1040 
parc. č.  22180/13 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 8 x 1,12 m2 
parc. č.  17007/3 –   orná pôda, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č.1 
parc. č.  23024/1 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 3 x 1,12 m2 
parc. č.  23023/2 –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 

parc. č.  22086/3 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2,13 m2 
parc. č.  4358/61 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 x 1,12 m2 
 
v k. ú. Vraku ňa 
parc. č.  3687/8 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 3 x 1,12 m2, LV č. 1095 
 
v k. ú.  Nové Mesto  
parc. č.  23056/178 –  ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 5567 
parc. č.  21968/79  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 5567 
parc. č.  12142/1 –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 



parc. č.  23013/1 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2,13 m2  
parc. č.  21968/78 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 9 m2 , LV č. 1  

  21968/64 –   zastavané plochy a nádvoria, LV č. 1  
parc. č.  11436/5 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 9 m2  
 
v k. ú.  Rača 
parc. č.  3150/2 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2  
parc. č.  3150/44 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  22258/1 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 6 x 1,12 m2 
parc. č.  1509/4 –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2  

  1525/1 –   zastavané plochy a nádvoria  
parc. č.  1021/11 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  1509/4 –   ostatné plochy, vo výmere 9 m2  
parc. č.  1294/5 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 9 m2 
   1205/8 –   zastavané plochy a nádvoria 
 
v k. ú.  Vajnory  
parc. č.  2744/18 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  2176/1 –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
 
v k. ú.  Nivy  
parc. č.  21949/4 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 x 1,12 m2 
   21949/119 –  zastavané plochy a nádvoria, LV č. 797 
parc. č.  21949/119 –  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 797 
parc. č.  11150/1 –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 797 
parc. č.  10951/1 –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1 
parc. č.  9380/9 –   ostatné plochy, vo výmere 2,13 m2, LV č. 1 
parc. č.  21818/1 –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 797 
   9380/1 –   ostatné plochy 
parc. č.  15277/3 –   ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 1 
parc. č.  10800/40 –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 797 
parc. č.  10032/1 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2,13 m2, LV č. 1 
parc. č.  21949/3 –  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2,13 m2, LV č. 797 
parc. č.  22190/14 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 4 x 2,13 m2 
parc. č.  22190/14 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 4 x 1,12 m2 
parc. č.  15293/5 –   ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2 

parc. č.  22190/2 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 3 x 1,12 m2 

parc. č.  10426/3 –  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2,13 m2, LV č.2382 
   21921/6 –  zastavané plochy a nádvoria, LV č. 797 
 
v k. ú. Ružinov  
parc. č.  956 –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1201 
   831 –  zastavané plochy a nádvoria, LV č. 326 
   833/2 –  záhrady, LV č. 82 
parc. č.  956 –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1201 
   3170/2 –  ostatné plochy 
   826/1 –  záhrady, LV č. 326 
parc. č.  15641/1 –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  6083/10 –  ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
   6084/2 –  ostatné plochy 
parc. č.  4075/84 –  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 

parc. č.  21949/14 –  ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1201  
parc. č.  21949/27 –  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 326 
   21949/4 –  zastavané plochy a nádvoria, LV č. 326 
parc. č.  21949/27 –  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 326 
parc. č.  21949/29 –  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 326 
parc. č.  21949/1 –  ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 326 
parc. č.  21949/2 –  ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 326 
parc. č.  1032/3 –  ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  1234/1 –  ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2 



parc. č.  1240/126 –  ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  1240/6 –  ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  4075/115 –  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 

parc. č.  22850/5 –  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 6 x 1,12 m2 
parc. č.  3127/22 –  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 

parc. č.  21818/2 –  ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 326 
parc. č.  15650/2 –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 , LV č. 1 
parc. č.  15650/4 –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 , LV č. 1 
parc. č.  3236/2 –  ostatné plochy, vo výmere 9 m2  
   4075/84 –  zastavané plochy a nádvoria 
parc. č.  15272/18 –  ostatné plochy, vo výmere 9 m2  
   23098/12 –  ostatné plochy 
 
v k. ú.  Dúbravka  
parc. č.  2725/12 –  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  2727/17 –  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
   2727/18 –  zastavané plochy a nádvoria 

  2727/4 –  zastavané plochy a nádvoria 
parc. č.  1336/12 –  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 847 
parc. č.  2727/25 –  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  2727/29 –  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  2972/3 –  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
 
 
v k. ú.  Karlova Ves  
parc. č.  3051/3 –  ostatné plochy, vo výmere 6 m2, LV č. 1974 
parc. č.  3051/3 –  ostatné plochy, vo výmere 3 x 1,12 m2, LV č. 1974 
parc. č.  3889/122 –  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  2530/3 –  trvalé trávnaté porasty, vo výmere 9 m2 

   2530/41 –  trvalé trávnaté porasty, LV č. 1 
   3889/6 –  zastavané plochy a nádvoria, LV č. 1 
parc. č.  2912/3 –  ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 1974 
parc. č.  2530/22 –  trvalé trávnaté porasty, vo výmere 6 m2 
parc. č.  2910/7/3 –  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2,13 m2, LV č. 46 
parc. č.  3051/7 –  ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1974 
   3051/8 –  ostatné plochy, LV č. 1974 
parc. č.  1669/73 –  ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 46 
parc. č.  1426/64 –  ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 46 
parc. č.  1426/54 –  ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 46 
   1426/86 –  ostatné plochy 
parc. č.  3060/3  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 9 m2  
parc. č.  362/1  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 9 m2  
 
v k. ú. Petržalka 
parc. č.  5399 –  ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  1626 –  ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  4691/48  –  ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 2021 
parc. č.  569/8  –  ostatné plochy, vo výmere 3 x 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  2157  – ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 1748 

  2150/1 ostatné plochy, LV č. 1748 
parc. č.  3047 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 1748 

  2150/1 ostatné plochy, LV č. 1748 
parc. č.  2150/1  –  ostatné plochy, vo výmere 3 x 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  5875/30 – orná pôda, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 2644 
parc. č.  3046/1 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 x 1,12 m2 
   2150/1 ostatné plochy, LV č. 1748 
parc. č.  3110/1 – ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  3207 – ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  296  – ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  2455/7 – ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 



parc. č.  1813 – ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  2144 – ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  1779 – ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  3682/1 – ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2 
   1741  zastavané plochy a nádvoria, LV č. 2159 
parc. č.  1864/2 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 2644 
parc. č.  3169/1 – ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  2150/4 –  ostatné plochy, vo výmere 3 x 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  5287/36 –  ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 1 
parc. č.  5287/37 –  ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1 
parc. č.  5287/42 –  ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1 
parc. č.  4700 – ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  4691/1 – ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  3046/3 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
   2150/1 ostatné plochy, LV č. 1748 
parc. č.  5947/1 – ostatné plochy, vo výmere 9 m2, LV č. 1748 
   5947/85 zastavané plochy a nádvoria, LV č. 1748 
parc. č.  5078/6 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2,13 m2 
parc. č.  4361/1 – ostatné plochy, vo výmere 6 m2, LV č. 1748 
   4361/3 – ostatné plochy 
parc. č.  5105/178 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 9 m2, LV č. 2644 
parc. č.  5068/1 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 9 m2, LV č. 1748 
parc. č.  5238 – ostatné plochy, vo výmere 9 m2 
   5511/16 – ostatné plochy 
parc. č.  5222/42, 74   ostatné plochy, zastavané plochy a nádvoria, LV č. 1748 
           a 5221/1 –   ostatné plochy,  vo výmere 9 m2, LV č. 2644    
parc. č.  5221/1 – ostatné plochy, vo výmere 9 m2, LV č. 2644 
   5222/42 – ostatné plochy, LV č. 1748 
parc. č.  5221/26 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 9 m2, LV č. 2644 
   5221/29 – ostatné plochy, LV č. 2644 
parc. č.  5222/42– ostatné plochy, vo výmere 3 x 1,12 m2, LV č. 1748 
 
 
s celkovou výmerou 421 m2, spoločnosti Akzent BigBoard, a. s. , Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava, 
IČO: 44 540 957, za účelom umiestnenia informačných, propagačných a reklamných zariadení, na 
dobu určitú 2 roky odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné 1,66 Eur/m2/deň. 
Ročné nájomné predstavuje sumu vo výške 255.083,90 Eur, 
 
v k. ú. Staré Mesto 
parc. č.  23097/1  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 4 x 1,12 m2 
parc. č.  21630/8  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2,13 m2 
parc. č.  4848/2  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2,13 m2, LV č. 1656 
parc. č.  21737/1  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2,13 m2, LV č. 1656 
parc. č.  21371/2  –   ostatné plochy, vo výmere 2,13 m2 
 
v k. ú. Trnávka 
parc. č.  14472/11  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1 
parc. č.  17007/3  –   orná pôda, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 1 
 
v k. ú. Podunajské Biskupice 
parc. č.  5349/1  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1395 
parc. č.  4765/11  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1 
parc. č.  5349/22  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1395 
 
v k. ú.  Vinohrady  
parc. č.  21648/4  –   ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 3495 
 
v k. ú.  Nové Mesto  
parc. č.  11489/1  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 3 x 1,12 m2, LV č. 2355 
parc. č.  12205/1  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 3 x 1,12 m2, LV č. 1 



parc. č.  23013/1  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
 
v k. ú.  Nivy  
parc. č.  21844/2  –   ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 797 
parc. č.  9733/9  –   ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 797 
parc. č.  15296/3  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2  
parc. č.  9380/10  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1 
 
v k. ú. Ružinov  
parc. č.  1234/1  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2  
parc. č.  3236/34  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1201 
parc. č.  4075/84  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  4075/95  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1 
 
v k. ú.  Karlova Ves 
parc. č.  3060/4  –   ostatné plochy, vo výmere 4 x 1,12 m2, LV č. 1974 
parc. č.  1426/200  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 46 
 
v k. ú. Petržalka 
parc. č.  4354/2  –   ostatné plochy, vo výmere 3 x 1,12 m2 
parc. č.  532/1  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 4 x 1,12 m2 
parc. č.  5783/1  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 2021 
parc. č.  5221/29  –   ostatné plochy, vo výmere 7 x 1,12 m2, LV č. 2644 
parc. č.  5203/1  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 3 x 1,12 m2, LV č. 2021 
parc. č.  3047  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 3 x 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  4354/2  –   ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2 
parc. č.  3684/3  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  2409/6  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  5222/42  –   ostatné plochy, vo výmere 8 x 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  940/3  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  936  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  1067/2  –   ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  89/12  –   ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 2021 
parc. č.  818/8  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  1111/57  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 2644 
parc. č.  1580  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
 
s celkovou výmerou 93 m2, spoločnosti ISPA, spol. s r.o. , Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, IČO: 31 
328 717, za účelom umiestnenia informačných, propagačných a reklamných zariadení, na dobu určitú 
2 roky odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné 1,66 Eur/m2/deň. Ročné 
nájomné predstavuje sumu vo výške  56.348,70 Eur, 
 
v k. ú. Podunajské Biskupice 
parc. č.  5319  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1395 
parc. č.  3112/1 –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
 
v k. ú. Ružinov  
parc. č.  1083/2  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 1 
parc. č.  21949/16  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1201 
parc. č.  21949/4  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 326 
parc. č.  15543/6  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1201 
parc. č.  4075/4  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
 
v k. ú.  Nivy  
parc. č.  21818/1  –   ostatné plochy, vo výmere 3 x 1,12 m2, LV č. 797 
parc. č.  10800/23  –   ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 797 
parc. č.  10800/10  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 797 
 
v k. ú. Trnávka 
parc. č.  23024/1  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 



 
v k. ú.  Rača  
parc. č.  22258/1  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 5 x 1,12 m2 
parc. č.  674/13  –   ostatné plochy, vo výmere 3 x 1,12 m2 
 
v k. ú.  Karlova Ves 
parc. č.  1426/90  –   ostatné plochy, vo výmere 3 x 1,12 m2, LV č. 46 
 
v k. ú. Petržalka 
parc. č.  5073/5  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  3336/7  –   ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  532/1  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  5483  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  5206/13  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 2021 
parc. č.  1740/19  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  2150/1  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  2153/14  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  1742/5  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  569/8  –   ostatné plochy, vo výmere 3 x 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  3/1  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  3130/4  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  1441/7  –   ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 2644 
parc. č.  937/6  –   ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 2644 
parc. č.  938/19  –   ostatné plochy, vo výmere 5 x 1,12 m2 
parc. č.  149  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  1449  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  937/16  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 2644 
parc. č.  3264/1  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  2248/2  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  4297/1  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 5 x 1,12 m2 
 
v k.ú. Rusovce 
parc. č.  87/1  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
 
s celkovou výmerou 76 m2, spoločnosti euroAWK, spol. s r. o. , Brečtanová 2, 831 01 Bratislava, IČO: 
35 808 683, za účelom umiestnenia informačných, propagačných a reklamných zariadení, na dobu 
určitú 2 roky odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné  
1,66 Eur/m2/deň. Ročné nájomné predstavuje sumu vo výške 46.048,40 Eur, 
 
v k. ú. Ružinov  
parc. č.  1205/1  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1 
parc. č.  1240/126  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
 
v k. ú. Vraku ňa 
parc. č.  3551/7  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1095 
 
v k. ú.  Karlova Ves 
parc. č.  910/13  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  1160/8  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  1370/1  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  2340/7  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  1669/209  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 46 
parc. č.  176/14  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  1426/86  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 46 
 
v k. ú.  Karlova Ves 
parc. č.  1826/9  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2  
parc. č.  11/1  –   ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2 
parc. č.  1426/95  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 46 
parc. č.  176/14  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 



parc. č.  3652/7  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  881/1  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  332/5  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  3075/1  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  2362/3  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2  
parc. č.  2213  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  1669/52  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  1426/86  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
 
v k. ú.  Dúbravka  
parc. č.  2414/1 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
 
v k. ú.  Devínska Nová Ves  
parc. č.  2565/68 –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
 
v k. ú. Petržalka 
parc. č.  3047  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  2409/6  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  5782/5 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  3047  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  2409/6  –   ostatné plochy, vo výmere2 x 1,12 m2, LV č. 1748 
 
s celkovou výmerou 35 m2, spoločnosti GRYF MEDIA, s.r.o. , Pažite 56, 010 09 Žilina - Bytčica, IČO: 
36 382 884, za účelom umiestnenia informačných, propagačných a reklamných zariadení, na dobu 
určitú 2 roky odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné  
1,66 Eur/m2/deň. Ročné nájomné predstavuje sumu vo výške  21.206,50 Eur, 
 
v k. ú. Ružinov  
parc. č.  15525/24  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 1201 
parc. č.  3236/2 –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  1032/3 –   ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2 
parc. č.  6721/1  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1201 
parc. č.  956  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1201 
 
v k. ú. Vraku ňa 
parc. č.  1238 –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1327 
parc. č.  1186/1 –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  1186/3 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1 
parc. č.  3141/1 –   orná pôda, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 1095 
 
v k. ú.  Nové Mesto  
parc. č.  22005/2  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 3 x 1,12 m2 
 
v k. ú.  Dúbravka  
parc. č.  2727/4 a 2727/18 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  2726/13 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 x 1,12 m2 
 
v k. ú. Petržalka 
parc. č.  5399  –   ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  5206/13  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 2021 
parc. č.  532/1  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 x 9 m2 
parc. č.  5237/1  –   ostatné plochy, vo výmere 9 m2, LV č. 2644  
 
s celkovou výmerou 50 m2,  Ing. Ladislav Strašil - NUBIUM , Račianska 25, 831 02 Bratislava, IČO: 
11812168, za účelom umiestnenia informačných, propagačných a reklamných zariadení, na dobu 
určitú 2 roky odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné 1,66 Eur/m2/deň. Ročné 
nájomné predstavuje sumu vo výške 30.295,- Eur, 
 
v k. ú. Ružinov  
parc. č.  4075/115  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 



 
v k. ú. Podunajské Biskupice 
parc. č.  5321  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1395 
 
v k. ú.  Karlova Ves 
parc. č.  3051/24  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1974 
parc. č.  2990/1  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  176/14  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
v k. ú. Petržalka 
parc. č.  3047  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
 
s celkovou výmerou 7 m2,  spoločnosti REBLOK a.s. , Jelačičova 8, 821 08 Bratislava,  
IČO: 35 700 700, za účelom umiestnenia informačných, propagačných a reklamných zariadení, na 
dobu určitú 2 roky odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné 1,66 Eur/m2/deň. 
Ročné nájomné predstavuje sumu vo výške  4.241,30 Eur, 
 
v k. ú. Nivy  
parc. č.  15277/3  –   ostatné plochy, vo výmere 2,13 m2, LV č. 1 
 
v k. ú.  Karlova Ves 
parc. č.  3051/13  –   ostatné plochy, vo výmere 2 x 2,13 m2, LV č. 1974 
 
s celkovou výmerou 7 m2, spoločnosti Outdoor Media, s.r.o. , Gunduličova 12, 811 05 Bratislava, IČO: 
35 882 158, za účelom umiestnenia informačných, propagačných a reklamných zariadení, na dobu 
určitú 2 roky odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné 1,66 Eur/m2/deň. Ročné 
nájomné predstavuje sumu vo výške  4.241,30 Eur, 
 
s podmienkami: 
 

1. Nájomná zmluva bude nájomcami podpísaná do 90 dní od schválenia uznesenia v mestskom  
zastupiteľstve. V prípade, že nebude niektorým nájomcom v uvedenom termíne podpísaná, 
toto uznesenie stratí platnosť účasti týkajúcej sa tohto nájomcu.   

 
2. Nájomca predloží do termínu 60 dní od schválenia uznesenia situácie a geodetické zameranie 

informačných, propagačných a reklamných zariadení, ktoré budú predmetom nájomnej 
zmluvy. V prípade, že ich niektorý nájomca v uvedenom termíne nepredloží, toto uznesenie 
stratí platnosť účasti týkajúcej sa tohto nájomcu. 

 
3. Nájomca sa zaväzuje rešpektovať umiestnenie svojich reklamných zariadení podľa 

nasledovných kritérií: 
 

a) nesmú svojím vyhotovením a umiestnením rušiť krajinný ráz, ohrozovať verejnú 
bezpečnosť a poriadok, brániť rozhľadu na cestách, miestnych komunikáciách, na úrovňových 
križovatkách a v „slimákoch“ križovatiek 
 
b) sa nesmú umiestňovať  v stredných deliacich pásoch 
 
c) sa nesmú  umiestňovať  v prírodných územiach s oddychovo - relaxačným potenciálom, 
zvlášť v územiach s vyšším stupňom ochrany v zmysle Zákona o ochrane prírody a krajiny a 
na národných kultúrnych pamiatkach 
 
d) sa nesmú  umiestňovať  na stavbách slúžiacich kultovým a pohrebným účelom, na 
pomníkoch, na pamätníkoch a pamätných tabuliach, a v najbližšom okolí týchto stavieb 
 
e) nesmú svojim umiestnením a prevádzkou zariadenia vzniknúť na pozemnej komunikácii, 
verejnej ploche a verejnom priestranstve prekážky pre osoby s obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orientácie. 

 
V prípade, že niektorý nájomca uvedené kritériá nedodrží, toto uznesenie stratí platnosť  v 
časti týkajúcej sa tohto nájomcu. 



 
Hlasovanie: 
prítomní: 6, za: 4, proti: 2 , zdržal sa: 0  
 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 10.2.2014 
 
 
 
 



Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí 
pozemkov v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, k. ú. Nivy, k. ú. Ružinov, k. ú. Podunajské 
Biskupice, k. ú. Trnávka, k. ú. Nové Mesto, k. ú. Rača, k. ú. Vajnory, k. ú. Vrakuňa, k. 
ú. Vinohrady, k. ú. Devínska Nová Ves, k. ú. Dúbravka, k. ú. Karlova Ves, k. ú. Rusovce 
a k. ú. Petržalka, spoločnostiam Akzent BigBoard, a.s., ISPA, spol. s r.o., euroAWK, 
spol. s.r.o., GRYF MEDIA, s.r.o., Ing. Ladislav Strašil – NUBIUM, REBLOK a.s., 
a Outdoor Media, s.r.o. 

kód uzn.: 5.3 
5.3.1 

 

Uznesenie č. 1077/2014 
     zo dňa 13. 02. 2014 

  
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, nájom nehnuteľností – častí 
pozemkov registra „C“ v Bratislave,  
 
v k. ú. Staré Mesto 
parc. č.  21426  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2,  LV č. 1656 
parc. č.  3250/5  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  21633/2  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  21633/2  –   ostatné plochy, vo výmere 9 m2 
   4840/49 – ostatné plochy 
parc. č.  21290/4  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1656 
parc. č.  21293/18  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1656  
parc. č.  21293/3  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1656 
parc. č.  21863/1  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1656 
parc. č.  23097/1 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  22372/46 –   ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 1656 
parc. č.  2044/14 –   ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 1656 
parc. č.  535/8 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1656 
parc. č.  21293/22  –   ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 1656  
parc. č.  21513/65  – zastavané plochy a nádvoria, LV č. 1656, vo výmere 9 m2 
           a 21513/7, 64   – trvalé trávnaté porasty, zastavané plochy a nádvoria, LV č. 8925  
parc. č.  21513/7  – trvalé trávnaté porasty, LV č. 8925, vo výmere 9 m2 
 
v k. ú. Trnávka 
parc. č.  2033/52 –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č.1 
   2033/71 –    orná pôda,  
parc. č.  22247/9 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č.1 
parc. č.  22180/9 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 3 x 1,12 m2 
parc. č.  22180/10 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 



parc. č.  17015/81 –   záhrady, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 1040 
parc. č.  22180/13 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 8 x 1,12 m2 
parc. č.  17007/3 –   orná pôda, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č.1 
parc. č.  23024/1 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 3 x 1,12 m2 
parc. č.  23023/2 –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 

parc. č.  22086/3 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2,13 m2 
parc. č.  4358/61 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 x 1,12 m2 
 
v k. ú. Vrakuňa 
parc. č.  3687/8 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 3 x 1,12 m2, LV č. 1095 
 
v k. ú.  Nové Mesto  
parc. č.  23056/178 –  ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 5567 
parc. č.  21968/79  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 5567 
parc. č.  12142/1 –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  23013/1 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2,13 m2  
parc. č.  21968/78 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 9 m2 , LV č. 1  

  21968/64 –   zastavané plochy a nádvoria, LV č. 1  
parc. č.  11436/5 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 9 m2  
 
v k. ú.  Rača 
parc. č.  3150/2 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2  
parc. č.  3150/44 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  22258/1 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 6 x 1,12 m2 
parc. č.  1509/4 –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2  

  1525/1 –   zastavané plochy a nádvoria  
parc. č.  1021/11 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  1509/4 –   ostatné plochy, vo výmere 9 m2  
parc. č.  1294/5 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 9 m2 
   1205/8 –   zastavané plochy a nádvoria 
 
v k. ú.  Vajnory 
parc. č.  2744/18 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  2176/1 –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
 
v k. ú.  Nivy  
parc. č.  21949/4 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 x 1,12 m2 
   21949/119 –  zastavané plochy a nádvoria, LV č. 797 
parc. č.  21949/119 –  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 797 
parc. č.  11150/1 –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 797 
parc. č.  10951/1 –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1 
parc. č.  9380/9 –   ostatné plochy, vo výmere 2,13 m2, LV č. 1 
parc. č.  21818/1 –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 797 
   9380/1 –   ostatné plochy 
parc. č.  15277/3 –   ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 1 
parc. č.  10800/40 –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 797 
parc. č.  10032/1 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2,13 m2, LV č. 1 
parc. č.  21949/3 –  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2,13 m2, LV č. 797 
parc. č.  22190/14 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 4 x 2,13 m2 
parc. č.  22190/14 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 4 x 1,12 m2 



parc. č.  15293/5 –   ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2 

parc. č.  22190/2 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 3 x 1,12 m2 

parc. č.  10426/3 –  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2,13 m2, LV č.2382 
   21921/6 –  zastavané plochy a nádvoria, LV č. 797 
 
v k. ú. Ružinov 
parc. č.  956 –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1201 
   831 –  zastavané plochy a nádvoria, LV č. 326 
   833/2 –  záhrady, LV č. 82 
parc. č.  956 –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1201 
   3170/2 –  ostatné plochy 
   826/1 –  záhrady, LV č. 326 
parc. č.  15641/1 –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  6083/10 –  ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
   6084/2 –  ostatné plochy 
parc. č.  4075/84 –  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 

parc. č.  21949/14 –  ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1201  
parc. č.  21949/27 –  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 326 
   21949/4 –  zastavané plochy a nádvoria, LV č. 326 
parc. č.  21949/27 –  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 326 
parc. č.  21949/29 –  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 326 
parc. č.  21949/1 –  ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 326 
parc. č.  21949/2 –  ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 326 
parc. č.  1032/3 –  ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  1234/1 –  ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2 
parc. č.  1240/126 –  ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  1240/6 –  ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  4075/115 –  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 

parc. č.  22850/5 –  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 6 x 1,12 m2 
parc. č.  3127/22 –  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 

parc. č.  21818/2 –  ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 326 
parc. č.  15650/2 –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 , LV č. 1 
parc. č.  15650/4 –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 , LV č. 1 
parc. č.  3236/2 –  ostatné plochy, vo výmere 9 m2  
   4075/84 –  zastavané plochy a nádvoria 
parc. č.  15272/18 –  ostatné plochy, vo výmere 9 m2  
   23098/12 –  ostatné plochy 
 
v k. ú.  Dúbravka 
parc. č.  2725/12 –  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  2727/17 –  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
   2727/18 –  zastavané plochy a nádvoria 

  2727/4 –  zastavané plochy a nádvoria 
parc. č.  1336/12 –  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 847 
parc. č.  2727/25 –  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  2727/29 –  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  2972/3 –  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
 
 
v k. ú.  Karlova Ves 



parc. č.  3051/3 –  ostatné plochy, vo výmere 6 m2, LV č. 1974 
parc. č.  3051/3 –  ostatné plochy, vo výmere 3 x 1,12 m2, LV č. 1974 
parc. č.  3889/122 –  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  2530/3 –  trvalé trávnaté porasty, vo výmere 9 m2 

   2530/41 –  trvalé trávnaté porasty, LV č. 1 
   3889/6 –  zastavané plochy a nádvoria, LV č. 1 
parc. č.  2912/3 –  ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 1974 
parc. č.  2530/22 –  trvalé trávnaté porasty, vo výmere 6 m2 
parc. č.  2910/7/3 –  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2,13 m2, LV č. 46 
parc. č.  3051/7 –  ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1974 
   3051/8 –  ostatné plochy, LV č. 1974 
parc. č.  1669/73 –  ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 46 
parc. č.  1426/64 –  ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 46 
parc. č.  1426/54 –  ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 46 
   1426/86 –  ostatné plochy 
parc. č.  3060/3  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 9 m2  
parc. č.  362/1  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 9 m2  
 
v k. ú. Petržalka 
parc. č.  5399 –  ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  1626 –  ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  4691/48  –  ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 2021 
parc. č.  569/8  –  ostatné plochy, vo výmere 3 x 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  2157  – ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 1748 

  2150/1 ostatné plochy, LV č. 1748 
parc. č.  3047 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 1748 

  2150/1 ostatné plochy, LV č. 1748 
parc. č.  2150/1  –  ostatné plochy, vo výmere 3 x 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  5875/30 – orná pôda, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 2644 
parc. č.  3046/1 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 x 1,12 m2 
   2150/1 ostatné plochy, LV č. 1748 
parc. č.  3110/1 – ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  3207 – ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  296  – ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  2455/7 – ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  1813 – ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  2144 – ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  1779 – ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  3682/1 – ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2 
   1741  zastavané plochy a nádvoria, LV č. 2159 
parc. č.  1864/2 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 2644 
parc. č.  3169/1 – ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  2150/4 –  ostatné plochy, vo výmere 3 x 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  5287/36 –  ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 1 
parc. č.  5287/37 –  ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1 
parc. č.  5287/42 –  ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1 
parc. č.  4700 – ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  4691/1 – ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  3046/3 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
   2150/1 ostatné plochy, LV č. 1748 



parc. č.  5947/1 – ostatné plochy, vo výmere 9 m2, LV č. 1748 
   5947/85 zastavané plochy a nádvoria, LV č. 1748 
parc. č.  5078/6 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2,13 m2 
parc. č.  4361/1 – ostatné plochy, vo výmere 6 m2, LV č. 1748 
   4361/3 – ostatné plochy 
parc. č.  5105/178 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 9 m2, LV č. 2644 
parc. č.  5068/1 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 9 m2, LV č. 1748 
parc. č.  5238 – ostatné plochy, vo výmere 9 m2 
   5511/16 – ostatné plochy 
parc. č.  5222/42, 74   ostatné plochy, zastavané plochy a nádvoria, LV č. 1748 
           a 5221/1 –   ostatné plochy,  vo výmere 9 m2, LV č. 2644    
parc. č.  5221/1 – ostatné plochy, vo výmere 9 m2, LV č. 2644 
   5222/42 – ostatné plochy, LV č. 1748 
parc. č.  5221/26 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 9 m2, LV č. 2644 
   5221/29 – ostatné plochy, LV č. 2644 
parc. č.  5222/42– ostatné plochy, vo výmere 3 x 1,12 m2, LV č. 1748 
 
 
s celkovou výmerou 421 m2, spoločnosti Akzent BigBoard, a. s., Ivánska cesta 2D, 
Bratislava, IČO 44540957, za účelom umiestnenia informačných, propagačných a reklamných 
zariadení, na dobu určitú 2 roky odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy, za 
nájomné 1,66 Eur/m2/deň. Ročné nájomné predstavuje sumu vo výške 255 083,90 Eur, 
v k. ú. Staré Mesto 
parc. č.  23097/1  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 4 x 1,12 m2 
parc. č.  21630/8  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2,13 m2 
parc. č.  4848/2  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2,13 m2, LV č. 1656 
parc. č.  21737/1  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2,13 m2, LV č. 1656 
parc. č.  21371/2  –   ostatné plochy, vo výmere 2,13 m2 
 
v k. ú. Trnávka 
parc. č.  14472/11  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1 
parc. č.  17007/3  –   orná pôda, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 1 
 
v k. ú. Podunajské Biskupice 
parc. č.  5349/1  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1395 
parc. č.  4765/11  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1 
parc. č.  5349/22  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1395 
 
v k. ú.  Vinohrady 
parc. č.  21648/4  –   ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 3495 
 
v k. ú.  Nové Mesto  
parc. č.  11489/1  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 3 x 1,12 m2, LV č. 2355 
parc. č.  12205/1  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 3 x 1,12 m2, LV č. 1 
parc. č.  23013/1  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
 
v k. ú.  Nivy  
parc. č.  21844/2  –   ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 797 
parc. č.  9733/9  –   ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 797 
parc. č.  15296/3  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2  



parc. č.  9380/10  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1 
 
v k. ú. Ružinov 
parc. č.  1234/1  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2  
parc. č.  3236/34  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1201 
parc. č.  4075/84  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  4075/95  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1 
 
v k. ú.  Karlova Ves 
parc. č.  3060/4  –   ostatné plochy, vo výmere 4 x 1,12 m2, LV č. 1974 
parc. č.  1426/200  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 46 
 
v k. ú. Petržalka 
parc. č.  4354/2  –   ostatné plochy, vo výmere 3 x 1,12 m2 
parc. č.  532/1  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 4 x 1,12 m2 
parc. č.  5783/1  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 2021 
parc. č.  5221/29  –   ostatné plochy, vo výmere 7 x 1,12 m2, LV č. 2644 
parc. č.  5203/1  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 3 x 1,12 m2, LV č. 2021 
parc. č.  3047  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 3 x 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  4354/2  –   ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2 
parc. č.  3684/3  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  2409/6  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  5222/42  –   ostatné plochy, vo výmere 8 x 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  940/3  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  936  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  1067/2  –   ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  89/12  –   ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 2021 
parc. č.  818/8  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  1111/57  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 2644 
parc. č.  1580  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
 
s celkovou výmerou 93 m2, spoločnosti ISPA, spol. s r.o., Kopčianska 92, Bratislava, IČO 
31328717, za účelom umiestnenia informačných, propagačných a reklamných zariadení, na 
dobu určitú 2 roky odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné 1,66 
Eur/m2/deň. Ročné nájomné predstavuje sumu vo výške  56 348,70 Eur, 
 
v k. ú. Podunajské Biskupice 
parc. č.  5319  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1395 
parc. č.  3112/1 –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
 
v k. ú. Ružinov 
parc. č.  1083/2  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 1 
parc. č.  21949/16  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1201 
parc. č.  21949/4  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 326 
parc. č.  15543/6  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1201 
parc. č.  4075/4  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
 
v k. ú.  Nivy  
parc. č.  21818/1  –   ostatné plochy, vo výmere 3 x 1,12 m2, LV č. 797 
parc. č.  10800/23  –   ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 797 



parc. č.  10800/10  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 797 
 
v k. ú. Trnávka 
parc. č.  23024/1  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
 
v k. ú.  Rača  
parc. č.  22258/1  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 5 x 1,12 m2 
parc. č.  674/13  –   ostatné plochy, vo výmere 3 x 1,12 m2 
 
v k. ú.  Karlova Ves 
parc. č.  1426/90  –   ostatné plochy, vo výmere 3 x 1,12 m2, LV č. 46 
 
v k. ú. Petržalka 
parc. č.  5073/5  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  3336/7  –   ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  532/1  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  5483  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  5206/13  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 2021 
parc. č.  1740/19  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  2150/1  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  2153/14  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  1742/5  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  569/8  –   ostatné plochy, vo výmere 3 x 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  3/1  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  3130/4  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  1441/7  –   ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 2644 
parc. č.  937/6  –   ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 2644 
parc. č.  938/19  –   ostatné plochy, vo výmere 5 x 1,12 m2 
parc. č.  149  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  1449  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  937/16  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 2644 
parc. č.  3264/1  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  2248/2  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  4297/1  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 5 x 1,12 m2 
 
v k. ú. Rusovce 
parc. č.  87/1  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
 
s celkovou výmerou 76 m2, spoločnosti euroAWK, spol. s r. o., Brečtanová 2, Bratislava, 
IČO 35808683, za účelom umiestnenia informačných, propagačných a reklamných zariadení, 
na dobu určitú 2 roky odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné 1,66 
Eur/m2/deň. Ročné nájomné predstavuje sumu vo výške 46 048,40 Eur, 
 
v k. ú. Ružinov 
parc. č.  1205/1  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1 
parc. č.  1240/126  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
 
v k. ú. Vrakuňa 
parc. č.  3551/7  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1095 
 



v k. ú.  Karlova Ves 
parc. č.  910/13  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  1160/8  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  1370/1  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  2340/7  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  1669/209  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 46 
parc. č.  176/14  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  1426/86  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 46 
 
v k. ú.  Karlova Ves 
parc. č.  1826/9  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2  
parc. č.  11/1  –   ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2 
parc. č.  1426/95  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 46 
parc. č.  176/14  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  3652/7  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  881/1  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  332/5  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  3075/1  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  2362/3  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2  
parc. č.  2213  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  1669/52  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  1426/86  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
 
v k. ú.  Dúbravka 
parc. č.  2414/1 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
 
v k. ú.  Devínska Nová Ves 
parc. č.  2565/68 –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
 
v k. ú. Petržalka 
parc. č.  3047  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  2409/6  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  5782/5 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  3047  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  2409/6  –   ostatné plochy, vo výmere2 x 1,12 m2, LV č. 1748 
 
s celkovou výmerou 35 m2, spoločnosti GRYF MEDIA, s.r.o. , Pažite 56, Žilina - Bytčica, 
IČO 36382884, za účelom umiestnenia informačných, propagačných a reklamných zariadení, 
na dobu určitú 2 roky odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné  
1,66 Eur/m2/deň. Ročné nájomné predstavuje sumu vo výške  21.206,50 Eur, 
 
v k. ú. Ružinov 
parc. č.  15525/24  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 1201 
parc. č.  3236/2 –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  1032/3 –   ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2 
parc. č.  6721/1  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1201 
parc. č.  956  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1201 
 
v k. ú. Vrakuňa 
parc. č.  1238 –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1327 



parc. č.  1186/1 –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  1186/3 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1 
parc. č.  3141/1 –   orná pôda, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 1095 
 
v k. ú.  Nové Mesto  
parc. č.  22005/2  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 3 x 1,12 m2 
 
v k. ú.  Dúbravka 
parc. č.  2727/4 a 2727/18 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  2726/13 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 x 1,12 m2 
 
v k. ú. Petržalka 
parc. č.  5399  –   ostatné plochy, vo výmere 2 x 1,12 m2, LV č. 1748 
parc. č.  5206/13  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 2021 
parc. č.  532/1  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 x 9 m2 
parc. č.  5237/1  –   ostatné plochy, vo výmere 9 m2, LV č. 2644  
 
s celkovou výmerou 50 m2,  Ing. Ladislav Strašil - NUBIUM , Račianska 25, Bratislava, IČO 
11812168, za účelom umiestnenia informačných, propagačných a reklamných zariadení, na 
dobu určitú 2 roky odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné  
1,66 Eur/m2/deň. Ročné nájomné predstavuje sumu vo výške 30 295,00 Eur, 
 
v k. ú. Ružinov 
parc. č.  4075/115  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
 
v k. ú. Podunajské Biskupice 
parc. č.  5321  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1395 
 
v k. ú.  Karlova Ves 
parc. č.  3051/24  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1974 
parc. č.  2990/1  –   ostatné plochy, vo výmere 1,12 m2 
parc. č.  176/14  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2 
 
v k. ú. Petržalka 
parc. č.  3047  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1,12 m2, LV č. 1748 
 
s celkovou výmerou 7 m2, spoločnosti REBLOK a.s., Jelačičova 8, Bratislava,  
IČO 35700700, za účelom umiestnenia informačných, propagačných a reklamných zariadení, 
na dobu určitú 2 roky odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné  
1,66 Eur/m2/deň. Ročné nájomné predstavuje sumu vo výške  4 241,30 Eur, 
 
v k. ú. Nivy 
parc. č.  15277/3  –   ostatné plochy, vo výmere 2,13 m2, LV č. 1 
 
v k. ú.  Karlova Ves 
parc. č.  3051/13  –   ostatné plochy, vo výmere 2 x 2,13 m2, LV č. 1974 
 
s celkovou výmerou 7 m2, spoločnosti Outdoor Media, s.r.o., Gunduličova 12, Bratislava, 
IČO 35882158, za účelom umiestnenia informačných, propagačných a reklamných zariadení, 
na dobu určitú 2 roky odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné  



 
1,66 Eur/m2/deň. Ročné nájomné predstavuje sumu vo výške  4 241,30 Eur, 
 
s podmienkami: 
 
1. Nájomná zmluva bude nájomcami podpísaná do 90 dní od schválenia uznesenia 

v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nebude niektorým 
nájomcom v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť účasti týkajúcej 
sa tohto nájomcu.   

 
2. Nájomca predloží do termínu 60 dní od schválenia uznesenia situácie a geodetické 

zameranie informačných, propagačných a reklamných zariadení, ktoré budú predmetom 
nájomnej zmluvy. V prípade, že ich niektorý nájomca v uvedenom termíne nepredloží, toto 
uznesenie stratí platnosť účasti týkajúcej sa tohto nájomcu. 

 
3. Nájomca sa zaväzuje rešpektovať umiestnenie svojich reklamných zariadení podľa 

nasledovných kritérií: 
 
a) nesmú svojím vyhotovením a umiestnením rušiť krajinný ráz, ohrozovať verejnú 

bezpečnosť a poriadok, brániť rozhľadu na cestách, miestnych komunikáciách, na 
úrovňových križovatkách a v „slimákoch“ križovatiek 

 
b) sa nesmú umiestňovať  v stredných deliacich pásoch 
 
c) sa nesmú  umiestňovať  v prírodných územiach s oddychovo - relaxačným potenciálom, 

zvlášť v územiach s vyšším stupňom ochrany v zmysle Zákona o ochrane prírody a krajiny 
a na národných kultúrnych pamiatkach 

 
d) sa nesmú  umiestňovať  na stavbách slúžiacich kultovým a pohrebným účelom, na 

pomníkoch, na pamätníkoch a pamätných tabuliach, a v najbližšom okolí týchto stavieb 
 
e) nesmú svojim umiestnením a prevádzkou zariadenia vzniknúť na pozemnej komunikácii, 

verejnej ploche a verejnom priestranstve prekážky pre osoby s obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orientácie. 

 
V prípade, že niektorý nájomca uvedené kritériá nedodrží, toto uznesenie stratí platnosť                
v časti týkajúcej sa tohto nájomcu. 

- - - 

 


