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kód 5.3.1. 
 

 
 

Návrh uznesenia 
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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, predĺženie nájmu pozemkov 
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto: 
– parc. č. 21377/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 175 m2,  
– parc. č. 21378/20 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12 m2,  
– parc. č. 21377/13 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 50 m2,  
– parc. č. 21378/4 – ostatné plochy vo výmere 4 m2,  
– parc. č. 21378/21 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2,  
– parc. č. 21378/33 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 15 m2,  
– parc. č. 21375/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 33 m2,  
– parc. č. 21375/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12 m2,   
 
prenajatých Zmluvou o nájme č. 08-83-0020-05-00 do 15.2.2015 Spojeným štátom americkým  
o 18 mesiacov, t. zn. do 15.8.2016, 
 
s podmienkami: 
 

1. Nájomca je povinný odstrániť parkovacie miesta a skladovacie priestory z predmetu nájmu. 
2. Dodatok č. 08-83-0020-05-02 k Zmluve o nájme č. 08-83-0020-05-00 bude nájomcom 

podpísaný do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR 
Bratislavy. V prípade, že dodatok k nájomnej zmluve nebude nájomcom v uvedenom 
termíne podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
PREDMET ŽIADOSTI:  
 Predĺženie doby nájmu o 18 mesiacov pozemkov v k. ú. Staré Mesto, LV č. 8204, 

na Hviezdoslavovom námestí prenajatých žiadateľovi na dobu do 15.2.2015 
Zmluvou o nájme č. 08-83-0020-05-00 v znení Dodatku č. 1  

 
ŽIADATE Ľ: Veľvyslanectvo USA v SR  
  Hviezdoslavovo nám. 4 
  811 02 Bratislava 
 
ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKOV PRENAJATÝCH ZMLUVOU O NÁJME : 

 
pozemok 
reg. „C“    druh pozemku   celková výmera prenajatá výmera 
21377/11  zastavané plochy a nádvoria       1 175 m2  1 175 m2 
21378/20  zastavané plochy a nádvoria            12 m2       12 m2 
21377/13   zastavané plochy a nádvoria            50 m2                   50 m2  
21378/4    ostatné plochy                4 m2         4 m2 
21378/21   zastavané plochy a nádvoria            17 m2       17 m2 
21378/33   zastavané plochy a nádvoria            15 m2         15 m2 
21375/6   zastavané plochy a nádvoria            33 m2       33 m2 
21375/7   zastavané plochy a nádvoria            12 m2       12 m2   
       SPOLU   ...............     1 318 m2 
 
ROČNÉ NÁJOMNÉ PODĽA PLATNEJ ZMLUVY O NÁJME: 
 
 za celý predmet nájmu 0,03 Eur za celý predmet nájmu, na dobu nájmu dojednanú v platnej 
 nájomnej zmluve 
 
DOBA NÁJMU:  - podľa platnej nájomnej zmluvy na dobu určitú do 15.2.2015 
 - žiadateľ navrhuje jej predĺženie o 18 mesiacov, t. zn. do 15.8.2016 
 
SKUTKOVÝ STAV: 

Dňa 23.2.2005 bola uzatvorená medzi Hlavným mestom SR Bratislavou ako 
prenajímateľom, Mestskou časťou Bratislava – Staré Mesto ako správcom a Spojenými štátmi 
americkými ako nájomcom Zmluva o nájme č. 08-83-0020-05-00 v znení Dodatku č. 1. 
Predmetom nájmu sú vyššie uvedené pozemky v k. ú. Staré Mesto na Hviezdoslavovom námestí. 
Účelom nájmu je vybudovanie a užívanie predmetu nájmu ako bezpečnostnej zóny pre 
veľvyslanectvo USA. Nájom bol dojednaný na dobu určitú do 15.2.2015. 

Dodatkom č. 1 k nájomnej zmluve prišlo k úprave predmetu nájmu.   

Listom zo dňa 10.7.2013 sa Veľvyslanectvo USA v SR obrátilo na hlavné mesto so 
žiadosťou o predĺženie doby nájmu o 10 rokov s dvoma opciami na ďalších 10 rokov, t. zn. celkové 
trvanie nájmu by bolo do 14.2.2045.  

Dňa 11.9.2013 mestská časť Bratislava - Staré Mesto vydala nesúhlasné stanovisko  
s predĺžením nájomnej zmluvy za rovnakých podmienok, aké platia v súčasnosti. Svoje výhrady 
tlmočila zástupcom veľvyslanectva.  



Po následných rokovaniach Veľvyslanectvo USA v SR prehodnotilo svoju pôvodnú žiadosť. 
Na základe listu zo dňa 14.1.2014 požadujú nájom predĺžiť iba o 18 mesiacov, t. zn. do 15.8.2016. 
O predĺženie nájmu žiadajú už teraz, lebo Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov 
amerických rieši záležitosti vysokej priority s dostatočne veľkým časovým predstihom.  
 

Návrh na predĺženie nájmu pozemkov predkladáme na schválenie ako prípad hodný 
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, nakoľko ide o predĺženie nájmu pozemkov dotknutých už vybudovanou 
bezpečnostnou zónou pre Veľvyslanectvo USA v SR, teda bude zabezpečený na ďalšie obdobie 
majetkovoprávny vzťah ku konštrukciám vo vlastníctve nájomcu na pozemkoch hlavného mesta.  
 
STANOVISKÁ K PRED ĹŽENIU NÁJMU:  
 
Oddelenie územného rozvoja mesta – v územnoplánovacej informácii uvádza, že Územný plán 
hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 stanovuje pre záujmové územie funkčné využitie: námestia 
a ostatné komunikačné plochy; súčasťou plôch námestí a koridorov sú spravidla: zeleň, mestský 
mobiliár, prvky verejného osvetlenia, dopravného značenia, výtvarné diela. Parcely sú súčasťou 
územia definovaného ako stabilizované, v ktorom územný plán ponecháva súčasné funkčné 
využitie.  
Záujmové pozemky sú súčasťou historického jadra mesta – pamiatkovej zóny A. 

 
Stanovisko z hľadiska technickej infraštruktúry – bez pripomienok. 
 
Oddelenie dopravného inžinierstva – nemá pripomienky.  
 
Oddelenie koordinácie dopravných systémov, referát cestného správneho orgánu – nájom sa netýka 
miestnych komunikácií I. a II. triedy. Hviezdoslavovo nám. a Paulíniho ulica sú miestne 
komunikácie III. triedy, kde cestným správnym orgánom je starosta MČ Bratislava – Staré Mesto. 
 
Oddelenie správy komunikácií – nemá pripomienky, v prípade potreby žiada umožnenie vstupu 
k výkonu prevádzky, príp. modernizácie zariadení verejného osvetlenie. 
 
Finančné oddelenie – neeviduje voči žiadateľovi žiadne pohľadávky. 
 
Oddelenie miestnych dani a poplatkov – neeviduje voči žiadateľovi žiadne pohľadávky. 
 
  
Starostka mestskej časti Bratislava – Staré Mesto – v stanovisku zo dňa 25.2.2014 uviedla, že je 
ochotná podporiť návrh na predĺženie zmluvy o nájme na dobu 18 mesiacov. Predĺženie nájmu o 18 
mesiacov chápu výhradne ako dočasnú úpravu, ktorá má umožniť širokú diskusiu za účelom 
nájdenia trvalého riešenia sídla veľvyslanectva v súlade s verejným záujmom.  
 
 
Hlavné mesto SR Bratislava podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov zverejnilo dňa 10. 3. 2014 na internete a  na úradnej tabuli svoj 
zámer prenajať uvedené pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 





















































DODATOK   č.  08-83-0020-05-02 
k ZMLUVE O NÁJME  č. 08 – 83 – 0020 – 05 – 00  (pre Prenajímateľa) 

                     č. 265 – OBO – 098  (pre Nájomcu) 
 
 
Zmluvné strany: 
 
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
     Peňažný ústav:  Československá obchodná banka, a. s. 
 Číslo účtu (IBAN): SK5875000000000025828453 
 BIC (SWIFT): CEKOSKBX 
 IČO:  00 603 481 

DIČ:  2020372596 
 (ďalej len „Prenajímateľ“) 
 
 
2. Mestská časť Bratislava – Staré Mesto 

Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 
 Zastupuje:  PhDr. Tatiana Rosová 
    starostka mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
     Peňažný ústav:  VÚB, a.s. 
 Číslo účtu (IBAN): SK02 0200 0000 0000 0152 6012 
 BIC (SWIFT): SUBASKBX 
 IČO:  00 603 147 

(ďalej len „Správca“) 
 
 

a 
 
 

3. Spojené štáty americké 
Zastupuje :  xxxxxxxxxxxxxxxx, pracovník oprávnený uzatvárať zmluvy v mene 

Veľvyslanectva Spojených štátov amerických v Slovenskej republike, 
Hviezdoslavovo námestie č. 4, 811 02 Bratislava, na základe 
Menovacieho dekrétu č. .... zo dňa ......... 

 (ďalej len „Nájomca“) 
 
 
 

Článok  I 
Úvodné ustanovenia 

  
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.2.2005 Zmluvu o nájme č. 08-83-0020-05-00 (pre 

Prenajímateľa) č. 265-OBO-098 (pre Nájomcu) v znení Dodatku č. 1 zo dňa 9.8.2007 
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(ďalej len „Zmluva“). Predmetom Zmluvy je nájom pozemkov v k. ú. Staré Mesto, ktoré 
sú evidované na LV č. 8204: 

  parc. č. 21377/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 175 m2,  
  parc. č. 21378/20 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12 m2,  
  parc. č. 21377/13 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 50 m2,  
  parc. č. 21378/4  – ostatné plochy vo výmere 4 m2,  
  parc. č. 21378/21 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2,  
  parc. č. 21378/33 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 15 m2,  
  parc. č. 21375/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 33 m2,  
  parc. č. 21375/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12 m2.  

Účelom nájmu je vybudovanie a užívanie Predmetu nájmu ako bezpečnostnej zóny pre 
ambasádu U.S.A., Bratislava, Hviezdoslavovo námestie. Nájom bol dojednaný na dobu 
určitú do 15.02.2015. Nájomné bolo stanovené dohodou vo výške 0,03 Eur za celé 
obdobie nájmu.  
 

 
2. Zmluvné strany sa z dôvodu predĺženia Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku      

č. 08-83-0020-05-02 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“). Predĺženie doby nájmu bolo 
schválené uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 
........./2014 zo dňa ........ 2014. 

 
 

Článok II 
Zmeny zmluvy 

 
1.  V článku II  ods. 1 sa text „na dobu určitú – do15.2.2015“ nahrádza textom „na dobu 

určitú do 15.8.2016“. 
 
 
2. V článku VI  sa dopĺňa nový odsek č. 9: 
 

„9. Nájomca je povinný v lehote do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto dodatku 
odstrániť parkovacie miesta a skladovacie priestory z predmetu nájmu. Za porušenie 
tejto povinnosti je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 500,00 Eur, za každý aj začatý deň porušenia povinnosti, a to aj opakovane. 
Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na 
základe prenajímateľom zaslanej faktúry.“ 

 
 
  

Článok II 
Záverečné ustanovenia 

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

nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ho, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme 
a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 
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3. Dodatok sa vyhotovuje v 7-ich vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých po jeho 
podpísaní, prenajímateľ dostane 5 a nájomca 2 vyhotovenia. 

 
4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa podľa ustanovení 
§ 47a ods. 1  zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 546/2010 Z. z. 
a § 5a ods. 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.  

 
 
 
 
V Bratislave dňa ..............................                       V Bratislave dňa ................................ 
Prenajímateľ :    Nájomca : 
Hlavné mesto SR Bratislava    Spojené štáty americké 

 
 
 
 
.........................................................                        ......................................................... 
doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
primátor       oprávnený uzatvoriť Zmluvu v mene 

      Veľvyslanectva Spojených štátov  
amerických v SR   

   
 
 
 
 
V Bratislave dňa .............................. 
Správca : 
Mestská časť Bratislava – Staré Mesto 
 
 
 
 
........................................................ 
PhDr. Tatiana  R o s o v á  
starostka  

 



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

konaného d ňa 11.3.2014 
___________________________________________________________________________ 

 
K bodu č. 5 

       Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia nájmu pozemkov 
v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, prenajatých Zmluvou o nájme č. 08-83-0020-05-00 Spojeným štátom 
americkým 

 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporú ča 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 predĺženie nájmu pozemkov 
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto: 
1. parc. č. 21377/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 175 m2,  
2. parc. č. 21378/20 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12 m2,  
3. parc. č. 21377/13 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 50 m2,  
4. parc. č. 21378/4  – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 m2,  
5. parc. č. 21378/21 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2,  
6. parc. č. 21378/33 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 15 m2,  
7. parc. č. 21375/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 33 m2,  
8. parc. č. 21375/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12 m2   
 
prenajatých Zmluvou o nájme č. 08-83-0020-05-00 do 15. 2. 2015 Spojeným štátom americkým  o 18 
mesiacov, t. z. do 15. 8. 2016, 
 
s podmienkami: 
 

1. Nájomca je povinný odstrániť parkovacie miesta a skladovacie priestory z predmetu nájmu. 
2. Dodatok č. 08-83-0020-05-02 k Zmluve o nájme č. 08-83-0020-05-00 bude nájomcom 

podpísaný do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR 
Bratislavy. V prípade, že dodatok k nájomnej zmluve nebude nájomcom v uvedenom termíne 
podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť.  

 
Hlasovanie:  
prítomní: 5 , za: 4 , proti: 0  , zdržal sa: 1  
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 11.3.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia 
nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, prenajatých Zmluvou o nájme               
č. 08-83-0020-05-00 Spojeným štátom americkým 

kód uzn.: 5.3 
5.3.1 
5.3.5 

 

Uznesenie č. 1098/2014 
     zo dňa 13. 03. 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 predĺženie nájmu pozemkov 
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto: 
1. parc. č. 21377/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 175 m2,  
2. parc. č. 21378/20 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12 m2,  
3. parc. č. 21377/13 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 50 m2,  
4. parc. č. 21378/4  – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 m2,  
5. parc. č. 21378/21 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2,  
6. parc. č. 21378/33 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 15 m2,  
7. parc. č. 21375/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 33 m2,  
8. parc. č. 21375/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12 m2   
 
prenajatých Zmluvou o nájme č. 08-83-0020-05-00 do 15. 2. 2015 Spojeným štátom 
americkým  o 18 mesiacov, t. z. do 15. 08. 2016, 
 
s podmienkami: 
 

1. Nájomca je povinný odstrániť parkovacie miesta a skladovacie priestory z predmetu 
nájmu. 

2. Dodatok č. 08-83-0020-05-02 k Zmluve o nájme č. 08-83-0020-05-00 bude nájomcom 
podpísaný do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 
mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok k nájomnej zmluve nebude nájomcom 
v uvedenom termíne podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť.  

- - - 

 



 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


