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Návrh uznesenia 
 
 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo  po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov dlhodobý nájom nehnuteľností - pozemky registra „C“ v Bratislave, k. ú. Vinohrady, 
parc. č. 19715/3 - ostatné plochy vo výmere 860 m2, parc. č. 19598 - zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 2 821 m2, parc. č. 19599 – ostatné plochy vo výmere 24 m2 a parc. č. 19603/1 –  ostatné 
plochy vo výmere 1 348 m2, spolu vo výmere 5053 m2, zapísané na LV č. 3495, na dobu určitú 25 
rokov, za účelom vybudovania a užívania areálu reštaurácie v lokalite „Železná studnička - 
Rotunda“ v území hornej Mlynskej doliny, formou obchodnej verejnej súťaže  v súlade s uznesením 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1410/2014 zo dňa 30.01.2014 s osobitne 
schválenými podmienkami podľa vyhlásenia  obchodnej verejnej súťaže, ktoré tvorí neoddeliteľnú 
prílohu tohto uznesenia.     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                           PRÍLOHA K UZNESENIU 
 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže 
 

Hlavné mesto SR Bratislava 
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 603 481 

zastúpené doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom, CSc., primátorom 
 

podľa § 9a ods.1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí  v znení 
neskorších predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov, 
 

v y h l a s u j e 
 

obchodnú verejnú súťaž 
na  najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nehnuteľností -  pozemkov 

parc. č. 19715/3, parc. č. 19598, parc. č. 19599, parc. č. 19603/1 v Bratislave, k. ú. Vinohrady, 
za účelom vybudovania areálu reštaurácie v lokalite „Železná studnička - Rotunda“  

v území hornej Mlynskej doliny 
 
 za nasledovných súťažných podmienok: 
 
1. Prenajímateľ/vyhlasovateľ  
    Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Primaciálne nám. 1 
814 99 Bratislava 
v zastúpení primátora: doc. RNDr. Milana Ftáčnika, CSc. 
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. 
Číslo účtu (IBAN) : SK5875000000000025828453 
BIC (SWIFT)        : CEKOSKBX 

     IČO: 00603481 
 
2. Predmet obchodnej verejnej súťaže 
    Prenájom nehnuteľností vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy – pozemkov na Železnej 

studničke, v  k. ú. Vinohrady, a to pozemkov registra „C“ : 
- parc. č. 19715/3 – ostatné plochy a nádvoria, o výmere 860 m2 
- parc. č. 19598  -    zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2 821 m2 
- parc. č. 19599   –   ostatné plochy, o výmere  24 m2 
- parc. č. 19603/1 –  ostatné plochy , o výmere 1 348 m2 
 
Súťažný návrh je možné podať len na nájom všetkých ponúkaných nehnuteľností spolu. 

 
3. Obchodná verejná súťaž bude vyhlásená v termíne najneskôr do 11.06.2014. 
 
4. Kontaktná osoba vyhlasovateľa 
    Meno:  Mgr. Ľudmila Tkáčová 
    telefón: 02/59356504 
    E-mail: ludmila.tkacova@bratislava.sk 
 
5. Doba nájmu 
    Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú 25 rokov podľa § 663 a nasl. Občianskeho 

zákonníka. 
 



 
6. Účel nájmu 
    Účelom nájmu bude vybudovanie areálu reštaurácie v lokalite „Železná studnička - Rotunda“ 

v území hornej Mlynskej doliny, bez finančnej účasti hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
7.  Rekonštrukcia predmetu nájmu 
      Súťažný návrh musí  obsahovať prílohu k nájomnej zmluve vypracovanú podľa nasledovného: 
     7.1 záväzok asanácie existujúcich stavieb na pozemkoch uvedených v bode 2 predmetu     
           OVS 
     7.2 architektonickú štúdiu riešenia a spôsob realizácie reštauračného zariadenia s riešením 

 verejných priestorov v lokalite „Železná studnička“ v území hornej Mlynskej doliny so 
 zohľadnením nasledovných podmienok:   

 7.2.1 zachovanie sakrálnej stavby „Rotunda“ a jej zapojenie do celkového riešenia 
 7.2.2 regulatívy zastavania podľa Územného plánu hl. mesta Bratislavy podľa  
Územnoplánovacej informácie pod č. MAGS ORM 52336/12-407622 zo dňa 05.11.2012,     
ktorá je prílohou týchto súťažných podmienok.  
Pre predmetné územie spracovaná Urbanistická štúdia Malokarpatskej časti Bratislavského 
lesoparku, ktorej obstarávateľom bolo Hlavné mesto SR Bratislava a spracovateľom 
spoločnosť AUREX, s.r.o. Uvedená štúdia bola odsúhlasená ako prehlbujúci 
územnoplánovací podklad na zonálnej úrovni Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta 
SR Bratislavy č. 667/2009 zo dňa 2.4.2009 a pre záujmové územia navrhuje nasledovnú 
reguláciu (situácie z výkresu regulácie s legendou sú v prílohe) 

 
  Rekreakčné plochy, objekty, zariadenia (druhy funkčného využitia): 

 Z/A/12 Stravovacie zariadenie 1. typu – záhradná reštaurácia s terasami (N) 
 Z/A/13 Labutí pavilónik (N) 
 Z/A/14 Tanečný parket (R) 
 Z/A/15 Drevený prístrešok s terasou (N) 
 Z/A/16 Rotunda (R) 
 Z/A/17 Revitalizácia vodného toku Vydrica pri Rotunde (R) 
 (pre p.č. 19715/3) 
 Z/A/18 Drevený prístrešok s (N) 
 Z/A/19 Drevený prístrešok (N) 
 Z/A/20 Oddychová plocha so sedeniami a s ohniskami (N) 

 
Zásady: 
● rešpektovať lokalitu ako historicky najvýznamnejšiu rekreačno-oddychovú oblasť 
malokarpatskej časti Bratislavského lesoparku 
● rekonštruovať, rekultivovať a revitalizovať areál Železnej studničky pre potreby 
každodennej a víkendovej rekreácie pre všetky vekové kategórie (od sviatočných 
návštevníkov po trampské skupiny, cyklistov, rybárov, atď.) a pre všetky príjmové skupiny 
obyvateľov 
● architektonické stvárnenie objektov a urbanistickú štruktúru areálu zosúladiť s celkovou 
koncepciou rozvoja hornej Mlynskej doliny – jedinečného geomorfologicko-hydrologicko-
krajinárskeho komplexu s charakteristickou historicky danou solitérnou zástavbou 
technických a kultúrno-historických objektov s kultúrno-historickými hodnotami v 
prírodnom prostredí  Malých Karpát 

 ● architektúru objektov a urbanistickú štruktúru areálu zosúladiť s architektúrou  Labutieho 
 pavilónika,"Rotundy a historického centrálneho tanečného parketu obkoleseného stromami 

● architektúru objektov podriadiť charakteru prostredia – dominantnému prírodnému 
prostrediu s krajinnou zeleňou 
● zachovať a udržiavať v celej dĺžke prirodzené meandrovanie vodného toku, prirodzené 
koryto a brehové porasty vodného toku Vydrica. 

 



 Návrh podrobnejších usmernení prehlbujúcich zásady a regulatívy stanovené 
 v záväznej časti nadradenej ÚPD:  

● odstrániť búdy, provizórne konštrukcie, nevhodné zábradlia, poškodené schody, 
nevyhovujúce hygienické zariadenia, spevnené plochy z územia areálu Železnej studničky 
● hodnotné stromy v areáli Železnej studničky zakomponovať do novej urbanistickej 
štruktúry areálu 

 ● zrekonštruovať schody a kamenný základ Labutieho pavilóniku, vybudovať Labutí 
 pavilónik na pôvodnom mieste, v pôvodnom architektonickom vzhľade 

● vybudovať (zrekonštruovať) nasledovné objekty v areáli Železnej studničky – záhradná 
reštaurácia, Rotunda (návrh na rekonštrukciu), záhradný pavilón drevený na murovanom 
základe (Labutí pavilónik) s funkciou stravovania a kultúrno-spoločenskou funkciou, 
záhradný pavilón, drevený, pri vstupe do areálu, tanečný parket so stromami v strede areálu, 
drevené pavilóny s ohniskami v trampskej časti areálu, prevádzkový objekt pri rybníku, 
oddychové plochy, sedenia, terasy, detské herné plochy, v západnej časti areálu ohrada pre 
zvieratá, hygienické zariadenia umiestniť v  objektoch reštaurácie, Labutieho pavilóniku a 
bufetu 
● voľné plochy v areáli upraviť ako oddychové plochy so sedeniami, terasami, sadovými 
úpravami a malými detskými ihriskami 
● nový objekt záhradnej reštaurácie s vonkajšími terasami umiestniť približne na mieste 
pôvodnej historickej reštaurácie (Kúpeľný dom) 
● západne od objektu záhradnej reštaurácie umiestniť drevený prístrešok - záhradný pavilón 

 ● zrekonštruovať "Rotundu" v areáli Železnej studničky 
 ● vybudovať rampu z hrádze pri 2. rybníku popod peší mostík, rekonštruovať schody 
 vedúce z hrádze a pešieho mostíka smerom do areálu 

● v areáli Železnej studničky umiestniť stojany na bicykle 
● nevysúvať navrhovanú zástavbu a oplotenie areálu v južnej časti do Cesty mládeže 

 (sprehľadniť cestu a nechať priestor pre chodník) 
● na východnej strane areálu Železnej studničky vybudovať chodník – paralelne s  
Cestou mládeže 

 ● na zatrávnenej ploche pred areálom Železnej studničky („slza“) realizovať (dobové) 
 sadové úpravy so sedeniami, chodníkmi (nedopĺňať vysokú zeleň, ponechať len tie 
 stromy, ktoré sú a sú zdravé, stredová plocha medzi dvoma cestami vytvára prírodné  
            námestie pred jedným z najvýznamnejších areálov v lesoparku 
 ● odstrániť betónovú dostavbu pri studničke na prírodnom námestí (otočke) pred 
 reštauráciou 
 ● upraviť koryto vodného toku Vydrica a vodného toku Bystrička (Malá Vydrica) v 
 mieste sútoku tak, aby sa Rotunda stala súčasťou malého ostrovčeka medzi dvoma 
 ramenami vodného toku Vydrica, ostrovček s Rotundou bude prístupný drevenými mostíkmi 
            z oboch strán areálu 
 ● v areáli Železnej studničky umiestniť vhodné reminiscenčné prvky pripomínajúce 
 návštevníkom históriu Železnej studničky 
 

Zastavovacie podmienky na umiestnenie jednotlivých stavieb, rekonštrukcie 
existujúcich objektov (p.č. 19715/3, 19599, 19603/1 časť p.č. 19598): 

 
● Stravovacie zariadenie 1. typu – záhradná reštaurácia s terasami (N)......................................      
Z/A/12 
-jednopodlažný so šikmou strechou a stredovým rizalitom, s terasami zo strany areálu aj zo 
strany Cesty mládeže, približne na mieste pôvodného Kúpeľného domu, architektúra so 
znakmi reminiscencie na pôvodný objekt kúpeľného domu, štýlovo zladená s objektom 
Labutieho pavilónika, kapacita cca 80 stoličiek (40 vnútri, 40 vonku), miestnosť pre strážnika, 
hygienické zariadenia 
-záhradná reštaurácia – súčasť rekreačného areálu Železná studnička – upravené plochy 
zelene, chodníky, terasy, spevnené plochy - sedenia, kruhový tanečný parket so stromami 



(rondel), drevené prístrešky, terasy so sedeniami, stojany na bicykle, detské herné plochy, pri 
Vydrici ostrovček zelene s Rotundou, mostíky, trampské sedenia v severnej časti areálu s 
ohniskami, sedeniami, drevené prístrešky, ohrada pre zvieratá,... 

 
●Labutí pavilónik (N)................................................................................................      Z/A/13 

 -návrh na rekonštrukciu podľa pôvodného projektu historického objektu, jednopodlažný 
objekt na zvýšenom kamennom základe, návrh funkčného využitia – oddychový pavilón so 
šikmou strechou, občerstvenie, cca 50 stoličiek, umiestnenie bufetového pultu, hygienické 
zariadenia 
●Tanečný parket (R)..................................... ..........................................................        Z/A/14 
-odstrániť nevyhovujúci povrch tanečnej plochy (nahradiť novou povrchovou úpravou na tom 
istom mieste, zachovať stromy okolo tanečného parketu 
●Drevený prístrešok s terasou (N)...............................................................................     Z/A/15 

 -jednopodlažný otvorený drevený objekt so šikmou strechou na zvýšenom kamennom 
 základe 
 ● Rotunda (R).............................................................................................................       Z/A/16 
  -rekonštrukcia historického objektu na spoločenské účely 
●Drevený prístrešok s (N)..........................................................................................      Z/A/19 

 -jednopodlažný otvorený drevený objekt so šikmou strechou na zvýšenom kamennom 
 základe 
 ●Drevený prístrešok (N)........................................................................................ .....     Z/A/20 
-jednopodlažný otvorený drevený objekt so šikmou strechou na zvýšenom kamennom základe 

 
Navrhované zásahy –intervencie– na jednotlivých stabilizovaných a predpokladaných 
rozvojových plochách: 
  Stav, stabilizácia, bez navrhovaných zásahov (S) 
· Návrh na rekonštrukciu, revitalizáciu (R) 
· Návrh na novú výstavbu (N) 
7.3 detailný časový harmonogram postupu prípravných a stavebných prác, ktoré budú            
 maximálne počas prvých 30 mesiacov nájmu, resp. po kolaudáciu a do otvorenia           
 a sprístupnenia reštaurácie s vyznačením kľúčového bodu začatia stavebných prác (ďalej iba 
 „kľúčový bod“) 
7.4 doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v súťaži podľa bodu 7. vrátane dokladu 
 o zaplatení finančnej zábezpeky a paušálnej úhrady. 

 
8. Informatívna výška nájomného je určená podľa § 2 ods. 3 Rozhodnutia primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy č. 28/2011, ktorým sa stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za 
vecné bremeno : 

 
     v sume 1,00 Euro ročne za celý predmet nájmu 
 

9. Vyhlasovateľ   súťaže  odmietne   každý návrh,   ktorého výška nájomného bude stanovená menej  

    ako l,00 Euro ročne za celý predmet nájmu. 
 
A/ Podmienky obchodnej verejnej súťaže 
Obsah návrhu na uzavretie zmluvy 
1. Požadované  náležitosti súťažného návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy : 
 

        Súťažný návrh predložený vo forme  návrhu  na uzavretie zmluvy o nájme, v zmysle 
prísl.ust.zákona číslo 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) § 663 a nasl.  v znení neskorších 
predpisov musí byť spracovaný v slovenskom jazyku. Treba ho predložiť minimálne v šiestich 
vyhotoveniach riadne a vlastnoručne podpísaných účastníkom súťaže s úradne overeným 
podpisom. Musí obsahovať najmä : 



1.1. 

a)  Identifikačné údaje vyhlasovateľa, meno a priezvisko štatutára, označenie bankového 
spojenia 

b) Identifikačné údaje účastníka súťaže  
1. ak ide o právnickú osobu: obchodné meno, meno a priezvisko štatutára, adresu 

sídla, IČO, DIČ, označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázané 
nájomné,  číslo telefónu, e-mail, 

2. ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa: meno a priezvisko, rodné priezvisko, 
adresu miesta podnikania, číslo živnostenského oprávnenia, IČO, DIČ, označenie 
bankového spojenia, z ktorého bude poukázané nájomné, číslo telefónu,  e-mail, 

3. ak ide o fyzickú osobu: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu trvalého 
pobytu, rodné číslo, označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázané 
nájomné, číslo telefónu, e-mail, 

c) predmet obchodnej verejnej súťaže,   

d) spôsob a lehoty platenia nájomného sa stanovuje tak, že ročné nájomné bude platené na 
účet vyhlasovateľa v ročných  splátkach vždy do 15. januára príslušného kalendárneho 
roka  

e) vyhlásenie účastníka súťaže (len fyzická osoba) o súhlase so spracovaním osobných   
údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

f) prílohu č. 3  k zmluve o nájme vypracovanú podľa bodu 7 obchodnej verejnej súťaže 
 

       1.2. 

a) Vzor súťažného návrhu  zmluvy o nájme pozemkov je prílohou súťažných podmienok. 
Účastník súťaže je povinný spracovať súťažný návrh v zmysle predloženého vzoru. 
Ustanovenia návrhu nájomnej zmluvy v priloženom vzore sú záväzné a nemenné. 
Účastník je povinný doplniť údaje uvedené v podbode 1.1b),d), týchto podmienok a návrh 
vlastnoručne podpísať. Podpis účastníka súťaže musí byť na všetkých vyhotoveniach 
úradne overený. 

b) Návrh  zmluvy o nájme pozemkov musí byť spracovaný v slovenskom jazyku. Treba ho 
predložiť minimálne v šiestich vyhotoveniach riadne a vlastnoručne podpísaných 
účastníkom súťaže. Podpisy účastníkov súťaže na návrhu zmluvy o nájme pozemkov 
musia byť  úrade overené. 

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť návrhy, ak nebudú splnené podmienky 
v podbode 1.2, a),b).  

 
1.3. Súčasťou súťažného návrhu je - materiál spracovaný podľa bodu 7 tohto vyhlásenia, príloha 
č.3  k zmluve o nájme 

 
2. Podmienky účasti v súťaži a súťažné podmienky: 
 

2.1.  Účastník súťaže je povinný pred podaním súťažného návrhu zložiť finančnú  zábezpeku 
         zo svojho účtu vo výške 1 000,00 Eur prevodom na číslo účtu  vyhlasovateľa    súťaže 

IBAN SK7275000000000025824903 BIC SWIFT CEKOSKBX,  variabilný symbol: 
20147073 O tomto   prevode  predloží   spolu  so súťažným návrhom doklad  o  úhrade z 
banky. Zložením finančnej zábezpeky sa rozumie deň jej pripísania na účet 
vyhlasovateľa. 

 

2.2. Účastníci súťaže sú povinní pred podaním súťažného návrhu zaplatiť paušálnu náhradu 
výdavkov vyhlasovateľovi vo výške 50,– Eur, a to v hotovosti, v pokladni Magistrátu 
hlavného mesta SR Bratislavy, VS: 20147073 Kópiu potvrdenia o zaplatení paušálnej 



náhrady výdavkov sú účastníci súťaže povinní priložiť k súťažnému návrhu do zalepenej 
obálky s označením podľa bodu 2 podbod 2.9. týchto podmienok. Táto náhrada sa 
účastníkovi súťaže nevracia.  

 

2.3. Účastníkom bude zábezpeka vrátená najneskôr do 15 dní odo dňa ukončenia súťaže. 
V prípade zrušenia súťaže a v prípade odmietnutia súťažného návrhu bude zábezpeka 
vrátená účastníkovi najneskôr do 15 dní odo dňa vyhlásenia súťaže za zrušenú, alebo odo 
dňa odmietnutia súťažného návrhu. 

 
2.4. V prípade, že po ukončení súťaže vybratý účastník akýmkoľvek spôsobom zmarí 

uzavretie zmluvy, zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa. 

 

2.5. Účastníci, ktorí sú fyzickými osobami musia najneskôr v deň podávania súťažného 
návrhu dovŕšiť vek 18 rokov.   

 

2.6. Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie 
súťažných návrhov. 

 

2.7. Každý účastník súťaže môže podať iba jeden návrh na uzatvorenie zmluvy. Návrh podaný 
neskôr tým istým účastníkom súťaže ruší jeho predchádzajúce podané návrhy. Predložený 
návrh nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty určenej 
na predkladanie súťažných návrhov. 

 

2.8. Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, v zalepenej obálke s uvedením mena 
a poštovej adresy účastníka s označením: „Obchodná verejná súťaž na nájom pozemkov 
v lokalite Železná studnička“ - NEOTVÁRAŤ“ v pracovných dňoch od 11.06.2014 do 
11.07.2014 do 14,00 hod, alebo zaslaný v dňoch od 11.06.2014 do 11.07.2014 na adresu 
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy s hore uvedeným označením na obálke. 
V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia 
poštovej zásielky vyhlasovateľovi. 

 

2.9. Súťažné podmienky a podklady je možné získať : 

     a) v servise pre občanov (FRONT OFFICE), ktorý sa nachádza na prízemí  

         Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy v pracovných dňoch od 11.06.2014  

         do 11.07.2014 v čase od 9,00 h do 14,00 h. 

     b) na internetovej stránke mesta : www.bratislava.sk  

 

2.10. Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a súťažné návrhy sa začnú vyhodnocovať 
dňa 16.07.2014. Otváranie obálok je neverejné. 

 

2.11.Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo požiadať vybraných účastníkov súťaže o osobnú 
prezentáciu ich súťažného návrhu. 

 

2.12. Vybratému účastníkovi súťaže bude v lehote do 15 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže 
odoslaný list s oznámením o tom, že je vybratým účastníkom súťaže. Zmluva o nájme 
pozemkov bude uzatvorená do 15 dní od zverejnenia výsledkov súťaže. 

 



2.13.Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek do prijatia návrhu a podpisu    
zmluvy o nájme pozemkov zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž. O zrušení súťaže budú 
účastníci súťaže, ktorí podali návrhy, písomne vyrozumení. Zrušenie súťaže bude 
uverejnené na úradnej tabuli Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a na internetovej 
stránke www.bratislava.sk. 

 

2.14. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť návrhy, ktorých obsah nebude 
zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne  stanovenom vo 
vyhlásení súťaže.  

 

2.15. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. Odmietnutie 
predložených návrhov pod podbodmi 2.13. a 2.14. odošle vyhlasovateľ účastníkom listom 
do 15 dní odo dňa vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže. 

 

2.16. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu 
z hľadiska  vyhlásených požiadaviek vyradiť súťažný návrh z obchodnej verejnej súťaže. 

 

2.17. Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom súťaže náklady spojené s ich účasťou v tejto 
obchodnej verejnej súťaži a účastníci súťaže v plnej miere znášajú všetky náklady s ich 
účasťou v súťaži. 

 

2.18. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu o nájme pozemkov výlučne len 
s víťazom súťaže.  

 

2.19. Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené v termíne do 10.10.2014 na internetovej 
stránke mesta : www.bratislava.sk, ako aj na úradnej tabuli Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy.  

 
       3. Kritéria pre posudzovanie súťažných návrhov: 
 
       3.1. architektonicky – technické riešenie areálu „Železná studnička“ – váha kritéria  
     35 % 
       3.2.  prínos pre verejnosť – váha kritéria 40 % 
       3.3.  doba realizácie projektu – váha kritéria 25 % 
        
B / Obsah súťažného návrhu 
Súťažný návrh musí obsahovať: 

1. Materiál spracovaný podľa bodu 7 tohto vyhlásenia ako príloha k zmluve o nájme pozemkov 

2. Návrh  zmluvy o nájme pozemkov podľa priloženého vzoru doplneného účastníkom  

    podľa podbodu 1.1. b),d). 

2. Potvrdenie o finančnej zábezpeke podľa bodu 2 podbod 2.1. 

3. Kópiu potvrdenia o zaplatení paušálnej úhrady výdavkov vyhlasovateľa podľa  bodu 2  

    podbod 2.2. 
 

C/ Sumár základných  termínov  obchodnej verejnej súťaže 
1. Termín vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže najneskôr dňa 11.06.2014 
2. Termín prevzatia súťažných podmienok a podkladov od 11.06.2014 do 11.07.2014 v čase od 

09,00 hod. do 14,00 hod. 



3. Termín predkladania súťažných návrhov od 11.06.2014 do 11.07.2014  do 14,00 hod. 
4. Termín otvárania obálok a začiatok vyhodnotenia súťažných návrhov  16.07.2014 
5. Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené v termíne  do 10.10.2014 
 

 
V Bratislave dňa....................... 

 

 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
PREDMET NÁJMU :   Nehnuteľnosti - pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
       parc. č. 19715/3, parc. č.19598, parc. č. 19599, parc. č.     
           19603/1  v Bratislave, k. ú. Vinohrady 
  
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV : 
               celková                                 výmera predmetu   
Parc. č.         LV             druh pozemku               výmera v m2                                   nájmu v m2             
19715/3        3495  ostatné plochy           860  m2             860 m2 
19598           3495  zast. plochy a nádvoria      2 821  m2                                      2 821 m2 

19599         3495  ostatné plochy            24  m2                                                                   24  m2 
19603/1        3495          ostatné plochy         1 348 m2                                                         1 348  m2  
_____________________________________________________________________________ 
SPOLU                 5 053 m2 

 
ÚČEL NÁJMU  :  vybudovanie areálu reštaurácie v lokalite „Železná studnička - Rotunda“ 

v území hornej Mlynskej doliny  
 
DOBA NÁJMU :   nájomná zmluva bude uzavretá na dobu určitú 25 rokov. 
 
INFORMATÍVNA VÝŠKA NÁJOMNÉHO za celý predmet nájmu :  1,00 Euro ročne za celý 
                                                                                                                       predmet nájmu 
podľa  §2 ods.3 Rozhodnutia č. 28/2011 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky, ktorým sa 
ustanovujú ceny nájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno. 
 
SKUTKOVÝ STAV :  
 
 Hlavné mesto SR Bratislava ako výlučný vlastník a prenajímateľ uzavrelo dňa 18.01.1994 
Zmluvu o nájme objektu  - reštaurácie Železná studnička (ďalej len „nájomná zmluva“) so 
spoločnosťou PELAX spol. s.r.o. teraz INVEST CAPITAL, s.r.o. (ďalej len „nájomca alebo 
spoločnosť“), ktorej predmetom nájmu boli pozemky parc. č. 19715/3, parc. č. 1598, parc. č. 
19603/1 a parc. č. 19599 spolu o výmere 5053 m2, v k. ú. Vinohrady. Doba nájmu bola dojednaná 
v súlade s Čl. VI ods. 1 nájomnej zmluvy na dobu určitú od 01.01.1994 do 30.12.1998. 
Z uvedeného vyplýva, že nájom pozemkov zanikol dňom 30.12.1998. Od 31.12.1998 spoločnosť 
užíva objekt spolu s pozemkami bez právneho dôvodu.  
 Rozsudkom okresného súdu Bratislava III v Bratislave zo dňa 24.05.2001, právoplatným 
dňa 20.06.2001 a vykonateľným dňa 26.06.2001 bola nájomcovi uložená povinnosť vypratať 
priestory objektu reštaurácie Železná studnička. 
 Dňa 08.03.2011 podal vlastník pozemkov na Exekútorský úrad návrh na vykonanie exekúcie 
vyprataním dotknutého objektu s pozemkami. Dňa 14.04.2011 bolo spoločnosti doručené 
upovedomenie o začatí exekúcie vyprataním nehnuteľností. K uvedenému žiadala spoločnosť 
o predĺženie lehoty na vypratanie do 20.05.2011, z dôvodu maximálnej eliminácie škôd na už 
vyskladnenom a dodanom tovare. Dňa 04.05.2011 bol hl. mestu doručený exekučný príkaz na 
vykonanie exekúcie vyprataním nehnuteľnosti, v ktorom bol stanovený termín vypratania 
02.06.2011 o 09.00 hod.        
  Dňa 23.05.2011 bol hl. mestu doručený návrh na odklad exekúcie do 31.10.2011, ktorý 
okresný súd Bratislava III právoplatným uznesením zo dňa 21.02.2012 nepovolil. Spoločnosť vo 
svojej žiadosti uviedla, že dôvodom na odklad exekúcie bolo vytvorenie časového priestoru na 
rokovanie s dodávateľmi, s ktorými má uzatvorené zmluvy, z dôvodu riešenia výpovedí 
zamestnancov podľa Zákonníka práce, z dôvodu záujmu bratislavskej verejnosti a iných 
návštevníkov na poskytovaní bufetových služieb, záhradného posedenia, ako aj živej hudby počas 
letného a jesenného obdobia v bratislavskom lesoparku a z dôvodu, že do termínu 31.10.2011, 
dokedy spoločnosť žiadala o odklad exekúcie, má spoločnosť povinnosť počas letnej sezóny 
a jesennej sezóny zabezpečiť stráženie objektu, čistotu areálu a zároveň povinnosť prevádzkovať 



jediné verejné WC v tejto hojne navštevovanej  lokalite. Súčasne dôvodili tým, že v tomto období je 
uvedená lokalita značne navštevovaná verejnosťou a prevádzkovaním dotknutého areálu by sa 
predišlo negatívnym reakciám občanov, čo je ich eminentným záujmom.    
 V prebiehajúcom exekučnom konaní žiadalo hlavné mesto vypratanie všetkých pozemkov, 
ktoré boli predmetom nájmu aj s dočasnými stavbami umiestnenými na týchto pozemkoch. Dňa 
29.05.2012 sa uskutočnilo vypratanie nehnuteľností súdnym exekútorom stavby reštaurácie, ktorá je 
umiestnená na pozemku parc. č. 19715/3. Na vypratávaných nehnuteľnostiach boli prevádzkované 
zariadenia (bufety), súdny exekútor pristúpil zatiaľ len k vyprataniu objektu reštaurácie. Vypratanie 
priľahlého bytového objektu obývaného konateľom spoločnosti p. Petrom Bučkom s manželkou 
bolo stanovené na 20.06.2012, v tomto termíne boli vypratané ostatné pozemky, ktoré boli 
predmetom nájmu a to parc. č. 1598, parc. č. 19603/1 a parc. č. 19599 v k. ú. Vinohrady. Zároveň 
boli vypratané priestory bufetov, konateľ vypratal hnuteľné veci, ktoré boli v jeho vlastníctve na 
vlastné náklady.  
 Hlavné mesto v súčasnosti nemá na vyššie uvedených pozemkoch registra „C“  parc. č. 
19715/3, parc. č.19598, parc. č. 19599, parc. č. 19603/1  v Bratislave, k. ú. Vinohrady, uzatvorenú 
nájomnú zmluvu. Pozemok parc. č. 19598 o výmere 20 m2,  je predmetom nájmu v súlade s Čl. 
I ods. 2 Zmluvy o nájme pozemku č. 08 83 0206 14 00 zo dňa 04.04.2014 (ďalej len „nájomná 
zmluva“), za účelom umiestnenia a užívania montovanej stavby (dreveného stánku) na predmete 
nájmu na predaj občerstvenia. Doba nájmu bola v súlade s Článku II ods. 1 dojednaná do 
17.04.2015. Podľa Článku II ods. 2 bod 2.2. V prípade, že prenajímateľom bude k predmetu nájmu 
vyhlásená obchodná verejná súťaž, k ukončeniu nájmu dôjde dohodou, ktorú sa nájomca zaviazal 
podpísať po jej predložení prenajímateľom, v opačnom prípade dôjde k hrubému porušeniu  
nájomnej zmluvy, čo môže byť dôvodom pre odstúpenie od zmluvy. 
 Príspevková organizácia Mestské lesy v Bratislave spracovala už v máji 2011 návrh na 
revitalizáciu územia Železná studnička v Bratislave. Toto územie má bohatú históriu a je jedným 
z najvýraznejších miest v Bratislavskom lesoparku. Územie je zaradené do ochranného pásma 
národných kultúrnych pamiatok v Hornej mlynskej doline, ktoré vyhlásil Pamiatkový úrad SR v r. 
2008. Po veľmi úspešnej rekonštrukcii areálu Partizánska lúka a Cesty mládeže v r. 2005 – 2006 
a následne v r. 2010 areálu Kačín je nevyhnutná revitalizácia aj tohto územia. Územie bývalej 
Železnej studničky je tiež známe ako „Rotunda“, podľa malej sakrálnej stavby v areáli, je značne 
navštevovaným miestom obyvateľov hlavného mesta.             
 Z dôvodu revitalizácie tohto územia a v záujme riešenia tejto situácie bola zostavená 
pracovná skupina pod vedením námestníčky primátora, ktorá pozostávala z poslancov mestského 
zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy, hlavnej architektky, náčelníčky mestskej polície a vedúceho 
oddelenia správy nehnuteľností, ktorej cieľom bolo spolupracovať pri príprave podmienok 
obchodnej verejnej súťaže.  
 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na svojom zasadnutí 
dňa 26.-27.06.2013 schválilo uznesením č. 1175/2013 podmienky obchodnej verejnej súťaže na 
predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie zmluvy o nájme nehnuteľnosti – pozemkov 
v Bratislave, k. ú. Vinohrady, za účelom vybudovania areálu reštaurácie v lokalite „Železná 
studnička - Rotunda“ v území hornej Mlynskej doliny je predložené v súlade s § 9a ods. 1 písm. c) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Do súťaže sa prihlásil jediný záujemca, ktorý nesplnil podmienky obchodnej verejnej súťaže. 
 Obchodná verejná súťaž bude vyhlásená podľa Všeobecných podmienok obchodných 
verejných súťaží na prevod a nájom nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré 
boli schválené na Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č.1410/2014 
zo dňa 30.01.2014, a v súlade s podmienkami uvedenými v prílohe  návrhu uznesenia. 
 
 
 
 
 
 
 



STANOVISKÁ K NÁJMU :  
 

• Oddelenie územného rozvoja mesta – Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007 
v znení zmien a doplnkov podľa záväznej časti stanovuje pre územie, ktorého súčasťou sú 
záujmové pozemky funkčné využitie územia : rozvojová plocha je natoľko významná alebo 
špecifická, že jej regulácia je reálna, až na základe preverenia súťažou alebo na podklade 
podrobnejšieho riešenia na úrovni urbanistickej štúdie zóny. Pre pozemky parc. č. 19715/3, 
parc. č. 19598, parc. č. 19599 a parc. č. 19603/1 pre občiansku vybavenosť celomestského 
a nadmestského významu, kód 201, t. j. územia areálov a komplexov občianskej 
vybavenosti celomestského a nadmestského významu s konkrétnymi nárokmi 
a charakteristikami podľa funkčného zamerania. Pozemky sú súčasťou územie, ktoré je 
definované ako stabilizované územie. Pozemky sa nachádzajú v CHKO Malé Kartpaty, 
v ochrannom pásme NKP Horná Mlynská dolina, ktoré bolo vyhlásené rozhodnutím 
Pamiatkového úradu. Územie zasahuje ochranné pásmo lesov a biokoridor.             

 Pre predmetné územie bola spracovaná Urbanistická štúdia Malokarpatskej časti
 Bratislavského lesoparku. V UPI sú uvedené zásady a návrh podrobnejších usmernení 
 prehlbujúcich zásady a regulatívy stanovené v záväznej časti nadradenej ÚPD. 
           O aktualizáciu bolo požiadané.  

• Oddelenie mestskej zelene  - súhlasia s nájmom pozemkov s podmienkami : 
 1. rešpektovať ustanovenia zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
 v znení neskorších predpisov a VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 8/1993 o starostlivosti 
 o zeleň na území hlavného mesta nájmu (uvedené v Čl. IV ods. 18 nájomnej zmluvy) 
 2. požiadať Mestské lesy v Bratislave o stanovisko – k uvedenému dopĺňame, že riaditeľ 
 tejto organizácie je členom pracovnej skupiny, ktorá prerokovávala tento zámer.   
 3. zabezpečovať čistotu a poriadok na predmete nájmu (uvedené v Čl. IV ods. 11 nájomnej 
 zmluvy). 

O aktualizáciu bolo požiadané.  
• Oddelenie životného prostredia – súhlasia s nájmom pozemku s podmienkami : 

 1. nakladať s odpadmi v predmete stavby v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 
 a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s ním súvisiacimi právnymi predpismi (uvedené 
 v Čl. IV ods. 10 nájomnej zmluvy), 
 2. zabezpečiť nakladanie s komunálnymi odpadmi a vznikajúcimi činnosťou pracovníkov na 
 stavbe v súlade so všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy  
 č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 
 hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších predpisov a VZN hlavného mesta SR 
 Bratislavy č. 13/2004 (uvedené v Čl. IV ods. 9 nájomnej zmluvy), 

 3. po ukončení stavebných prác dať do pôvodného stavu pozemok a jeho okolie. Dodržiavať 
 čistotu a poriadok na stavbe a v jej okolí podľa všeobecne záväzného nariadenia mestskej 
 časti Bratislava – Nové Mesto (uvedené v Čl. IV ods. 3,11 nájomnej zmluvy). 

O aktualizáciu bolo požiadané  
        
• Mestská časť Bratislava – Nové Mesto – starosta s nájmom pozemkov na uvedený účel 

súhlasí.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 1126/2014 zo dňa 7. 5.  
2014 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému  
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať  
„Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na dlhodobý nájom 
nehnuteľností – pozemkov parc. č. 19715/3, parc. č. 19598, parc. č. 19599, parc. č. 19603/1 
v Bratislave, k. ú. Vinohrady, za účelom vybudovania areálu reštaurácie v lokalite „Železná 
studnička – Rotunda“ v území hornej Mlynskej doliny“. 
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oddetenie iivotneho prostredia 
Primacjalne n^m. 1, P. O. Box 192. 814 99 Bratislava 1 

Oddelenie najmov nehnuternosii 
Mgr. Livorkov^ 
TU 

Vd§ list aslo/zo dha Na§e 6Isio 
M A G 5375/2DI3 

Vybaviqe/linka 
Ing. ZvaIa/196 

Bratislava 
10.01.2013 

Vec 
Naiom pozemkov pare. 6. ]9715/3.19599. 19603/1 a pare, t. 19598 o vvmere 5.053 a pare, c. 19580/4 
0 vC'mere 3.039 m^ k. 6. Vinohrady - sfanovisko. 

Listom dila 31.10.2012 ste poziadali Oddelenie iivotneho prostredia ostanovisko knajmu 
pozemkov pare. £. 19715/3, 19599, 19603/1 aparc. c. 19598 ovymere 5.053 ra^aparc. t. 19580/4 
0 vymere 3.039 m^ v k. u. Vinohrady pre vybudovanie arealu reStauracie v lokaUte , ^ l e a i a studniika -
Rotunda" v uzemi hornej Mlynskej doliny a parkovacieho domu na pozemku pare. 1.19580/4. 

NadvSzne na § 39 ods. 2 z ^ o n a c. 223/2001 Z . z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych 
zakonov v zneni neskorsich predpisov, a vSeobecne zavSzneho nariadenia hiavneho mesta SR Bratislavy 
c. 12/2001 onakladani skomunalnymi odpadmi adrobn}^! stavebnymi odpadmi v zneni neskorsich 
zmien a doplnkov (d'alej len „VZN c. 12/2001") davame nasledovne vyjadrenie: 

Z hFadiska odpadoveho hospodirstva suhlasimc s najmom pozemkov pozemkov pare. C. 19715/3, 19599, 
19603/1 a pare. C. 19598 o vymere 5.053 a pare. C. 19580/4 o vymere 3.039 m^ k. l i . Vinohrady za nasiedovnych 
podmienok: 

1. Naklad^ s odpadmi v predracte stavby v sljlade so z^onom £. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene & 
doptneni niektorych z^onov (najroa § 40) a s nim suvisiacimi priivnymi predpismi. 

2. Zabezpefiit' n^adanie s komunahiymi odpadmi vznikajucimi finnosfou pracovnfkov na stavbe v sulade 
so vSeobecne zSvaznym nariadenim hl3vn6ho mesta SR Bratislavy £.12/2001 o nakladani s komunilnymi 
odpadmi a drobn^i stavebnymi odpadmi na uzemi hiavneho mesta SR Bratislavy v zneni neskoriich 
predpisov a V Z N hiavneho mesta SR Bratislavy £.13/2004. 

3. Po ukonfenf stavebnych prac daf do pdvodneho stavu pozemok ajeho okolie. Dodr^ava^ fiistotu a 
poriadok na stavbe a v jej okoll podl'a v§eobecne z^vSzn^ho nariadenia mestskej casti Bratislava - Nove 
Mesto. 

4. Poias uiivania pozemku pravidelne zabezpeCovaf poriadok a Cistotu na zverenom poz^ku . 

S pozdravom 
Ing. Tatiana AlUamcova 

vediica oddelenia zjvotneho prostredia 

Launnska 7.1,11. poschodie. d. dverf 215 

T E L E F 6 N F A X BANKOVe SPOJENIE iCO INTERNET E-MAIL 
02/59 35 62 69 02/&4 41 43 93 V O B 6327-012/0200 603 481 www.bratislava.sk ozp@bralisIava.sk 
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oddelenie mestskej zelene 
Primaci^lne n^m. 1, P- O. Box 192, B14 99 Bratislava 1 

Oddelenie najmov nehnuternosti 
Ing. Ivan Kri§tof 
Veduci oddelenia najmov nehnutefnosti 
T U 

Vis hstCisloAzo dna 
M A G S - O N N 2 0 1 2 

Na£e iisto Vytavuje/Unka 
RNDr.Liieenicova/182 

Bratislava 
12.11.2012 

M A G S O M Z 2012/426465/54492 

Vec; Ndjom pozemkov, pare. t. 19715/3, 19599, 19603/1, 19598 a 19580/4 k.u. Vinohrady 
- v y j a d r e n i e . 

Listom here uvcdenej znaCky ste poiiadali o najom pozemkov, pare. 6. 19715/3, 19599, 
19603/1,19598 a 19580/4 k.ti. Vinohrady. 

IJcelom najmu jc vybudovanie rcstauracie vlokalite Zelezna studnicka - Rotunda na 
spevneny'ch plochach, kde sa vsuCasnosti nach^dzajii stanky sobcer&tvenim a vybudovanie 
parkovacieho domu na parkovisku pod zelczniSn;^ mostom na ^ leznej studnicke. 
Po prestudovani predloJenej ^adosti konstatujeme: 
• Pozemky sii sufiast'ou C H K O Male Karpaty. Jedna sa o zastavane plochy v sprave mestskej 

organizicie Meslske lesy v Bratislave. 
ZhTadiska ochrany zelene s najmom pozemkov, pare. c. 19715/3, 19599, 1%03/], 19598 
a 19580/4 k.u. Vinohrady s u h l a s i m c za podmienok: 

- regpektovaf ustanovenia zakona N R SR 6, 543/2002 Z.z. o ochrane prfrody a krajiny 
V znem' neskorSich predpisov a V Z N hiavneho mesta SR Bratislavy c. 8/1993 o starostlivosti 
0 zelen na uzemi hiavneho mesta, 

- poziadat' spravcu pozemkov (Mestsk^ lesy v Bratislave) o stanovisko k investidnemu 
zameru, 

- zabezpccovaf distotu a poriadok na dotknutych castiach pozemkov, ako i v ich okoli, 
- o vjjadrenie k zabezpecovaniu zneskodfiovania komunalneho odpadu opravnenou 

osobou podTa V Z N hiavneho mesta SR Bratislavy c. 12/2001 onakladani skomunalnymi 
odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi na uzemi hiavneho mesta je potrebnd poziadat' 
oddelenie iivotndho prostredia, 

- zapracovaf poziadavky O M Z do nijomnej zmluvy 

Ing. Anna GalCikova 
veduca oddelenia 

Primacialne nim. 1. A. poschodie. £. dveti 407 

TEtEFON FAX 
07/59 35 64 09 07/54 43 30 74 

BANKOVe SPOJENIE 
25827813/7500 603 481 www.brafislava.sk omz@biat)&lava.s)( 

INTERNET E-^AAlL 



M A G I S T R A T H L A V N E H O M E S T A S L O V E N S K E J R E P U B U K Y B R A T I S L A V Y 
oddelenie uzemneho rozvoja mesta 

PrimaciSine nam. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 

ONN 

TU 

V^s list iishfzo dna NaSe £Islo Vybavuje/linka 
MAGS O R M 52336/12-407622 Ing.arch.TomaSakov6/4 B 

Vec: Uzemnoplanovacia iDform^cia k nehnutel̂ nosti 
V majetku hUvn^ho mesta 

iiadater: ONN 
iiadosf MAGS ONN 13266/2012 
zo d^a: 27.9.2012 
pozemky pare, iislo: 19580/4, 19715/3,19599,19603/1 tasf p.e. 19598 v 

pozadovane) vymere 8092 - podFa Vami prilozenej mapky 
katastralne iizemie: Vinohrady 
bl i^ ia lokalizacia parcely v uzemi: Homi Mlynski dolina 
prendjom pre ucet: prfprava podmienok obcbodaej verejnej s&l 'a^ na najom 

nehnuternosti 
Na z^ade posudenia VaSej ziadosti poskytujeme uzemnopUnovaciu informactu obsahujijcu podmienl^ 
vyuiitia uzemia vyplyvajiuce z 
• VTzemnSho plinu hiavneho mesta SR Bratislavy, rok 2007 v zneni zmien a doplnkov 
• Urbanisticki Studia Malokarpatskej dasti Bratislavskcho lesoparku, rok 2009 

Uzemny plan hiavneho mesta SR Bratislavy, rok 2007 v zneni zmien a doplnkov podfa zavaznej dasti 
stanovuje pre uzemie, ktoreho su^isfou su zaujmove pozemky funkCn^ vyuzitie iJzemia: 
-p.e. 19580/4 pre Sport, telovychovu a vofn^ cas, kod regulacie X , kod funkcie 401, t.j. lizemia prevaine 
arealoveho charakteru s vyuiitira pre Sport a telesnu vychovu tvoren^ krytymi Sportovymi zariadeniami, 
Sportovymi otvorenymi ihnskami a zariadeniami, Specifickymi zariadeniami Sportu sluziacimi pre 
organizovanu telovychovu, vykonnosmy Sport, ̂ natersky sport a uzemia sluiiace §portovym aktivitam vo 
voFnom dase. Siidasfou uzemia je dopravne a technicke vybavenie a plochy liniovej a plosnej zelene. 
Pozemok sa nacUidza v C H K O Male Karpaty, v ochrannora pAsme N K P Homa MIynskk dolina, ktore 
bolo vyhlasenc rozhodnutim Pamialkoviho uradu SR c. PU-08/576-21/4788/SUL dna 30.6.2008, v 
ochrannom p^me lesov a £iasto£ne v ochrannom pasme zeleznijinych trati. 
KodX: rozvojovd plocha je natoFko vi^znanina alebo Specifickd, ie jej reguldciaje redlna, az na zaklade 
preverenia sut'azou alebo na podklade podrobnejSieho riegenia na urovni urbanistickej §tiidie zony. 
-p.e. 19715/3, 19599, 19603/1 dast' p.c. 19598 pre obcianskn vybavcnost' celomestskeho a 
nadmestskeho vyznamu, kod funkcie 201, tJ. Uzemia arealov a komplexov obi^ianskej vybavenosti 
taurinska 7. ir. poschodie, i. dveil 20B 

T H L E F O N F A X BANKOVe SPOJENIE iCO [ M T E R N E T E - M A I L 
02/59 35 62 35 02/59 35 64 46 V O B 6327-012/0200 603 4S1 www.bratislava.sK 0nn@brati9lava.Sk 

Bratislava 
5.11.2012 



celomestskeho a nadmestskeho vyznamu s konkremymi narokmi a charaktenstikami podl'a fiinkcneho 
zamerania. SuCast'ou uzemia su plochy zelene, vodnt plochy ako suiast' partem, dopravn^ a technicke 
vybavenie, garage a zariadenia pre poiiamu a civilnu obranu. Podiel funkcie byvania nesmie prekrofiif 
30% z celkovych podla^ych ploch nadzemnej tasil zistavby funk6nej plochy. Pozemky sti sudast'ou 
uzemia, ktor£ je definovane ako stabilizovan^ uzemie. Pozemky sa nachadzaju v CHKO Male Karpaty, 
v ochrannom pasme NKP Hom^ MIynska dolina, ktore bolo vyhlasene rozhodnutim Pamiatkoveho uradu 
SRd. PU-08/576-21/4788/SUL diia 30.6.2008. Uzemie zasahoje ochrann6 pdsmo lesov a biokoridor. 

Pre spodrobnenie regulativov stanovenych na urovni UPD obce, pre potreby uzemnoplanovacej praxe, 
usmerAovanie vlastnikov nehnuternosti a potenciainej investicnej 6fnnosti je potrebne zabezpecif 
prehibenie uzemneho planu mesta spracovanfm zonalnej dokumentacie pre uzemie Homa Mlynski 
dolina. 

Na zaklade uvedeneho bola pre predmetn^ uzemie spracovana Urbanisticka £tudia Malokarpatskej 
dasti Bratistavskeho lesoparku, ktorcj obstaravf^Fom bolo HIavne mesto SR Bratislava 
a spracovaterom spolotnost' AUREX, s.r-o. Uvedena studia bola odsuhlasena ako prehlbujuci 
uzemnoplanovacf podkiad na zondinej urovni Mestsl^n zastupiteFstvom hiavneho mesta SR Bratislavy 
i. 667/2009 zo dna 2.4.2009 a pre ziujmov^ uzemia navrhuje nasledovnu reguliciu (situacie z vykresu 
regulacie s Icgcndou sii v prilohe listu); 

Pozemok p.e. 19580/4: 
Nazov lokality: Patr6nka, Homd MIynska dolina - Partizinska luka; (P/C Zeleznidni zastavka) 
Rekreakcne plochy, objekty, zariadenia (druhy fimk^n^ho vyuiitia): 
P/C/04 Parkovisko s pasmi zelene a oddychovyrai plochami (N) - 88 parkovacich miest. 

Pozemky p.6.19715/3,19599» 19603/1 Cast* p.2.19598: 
Nazov lokalitv: Zelezna Studnicka; (Z/A ZelezniCna smdni£ka) 
Rekreakfine plochy, objekty, zariadenia (diuhy funk&neho vyuzitia): 
(pre p.L 19599,19603/1 fiasf p,c. 19598) 
Z/A/12 Stravovacie zariadenie 1. ̂ p u - zahradna restauracia s terasami (N) 
Z/A/13 Labuti pavildnik (N) 
Z/A/14 Tanecny parket (R) 
Z/A/I5 Dreven^ pristre^ok s terasou (N) 
Z/A/16 Rotunda (R) 
2JA/17 Revitalizacia vodn6ho toku Vydrica [MI Rotunde (R) 
(pre p.a. 19715/3) 
Z/A/18 Dreveny pristresok s (N) 
Z/A/19 Dreveny pristresok (N) 

Z/A/20 OddychovS plocha so sedeniami a s ohniskami (N) 

Zasady: 
• reSpektovaf lokalim ako historicky najvyznamnejSiu rekreafino-oddychovu oblasf malokarpatskej 
£asti Bratislavskcho lesoparicu 
• rekonSlruovat', rekultivovat' a revitalizovaf areAl Zeleznej smdnifky pre potreby kaidodennej a 
vikendovej rekreacie pre vSetlty vekove kategorie (od sviato£n)'ch navstevnikov po trampske 
skupiny, cyklistov, rybarov, atd*.) a pre vgetky prymov^ skupiny obyvatel'ov 
• architektonicke stv^enie objektov a urbanisticku Strukturu arealu zosiiladi^ s celkovou koncepciou 
rozvoja Hornej Mlynskej doliny - jedinccncho geomorfologicko-hydrologicko-krajin^keho komplexu 
s charakteristickou historicky danou solitCmou zastavbou technick^ch a kultumo-historickych 
objektov s kultumo-historick^'mi hodnotami v prirodntxn prostredi Malych Kaipat 
• architektiiru objektov a urbanisticku gtrukturu arealu zosuladif s architekturou Labutieho pavilonika, 
"Rotundy a historickeho centralneho tane£neho parketu obkoleseneho stromami 
• architekturu objektov podriadif charakteru prostredia — dominanmerau prirodnemu prostrediu s 
krajinnou zelenou 
• zachovaf a udrSiavat' v celcj dlzke prirodzene meandrovanie vodneho toku, prirodzene koryto a 
brehove porasty vodneho toku Vydrica. 
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Navrh podrobnejSich usmeroenf prehlbujuckh zasady a rrgulativy staoovene vzikvazoej casti 
nadradenej CPD: 
• odstranit' budy, proviz6me itonStnikcie, ncvhodne zabradlia, poSkodene schody, nevyhovujuce 
hygienjcki zariadenia, spevnen6 plochy z uzemia arealu Zeleznej studnicky 
• hodnotne stromy v areali Zeleznej studni£ky zakoraponovat' do novej urbanistickej §truktury arealu 
• zrekonStruovat' schody a kamenny zaklad Labutieho paviloniku, vybudovat' Labuti pavilonik na 
povodnom mieste, v p6vodnom architektonickom vzhrade 
• vybudovat' (zrekonStruovat*) nasledovne objekty v areali 2eleznej studniCky - zahradna reStauracia, 
Rotunda (navrh na rdconStrukciu), zihradny paviion dreveny na murovanom zaklade (Labuti 
pavilonik) s funkciou stravovania a kultumo-spolodenskou funkciou, zahradny paviion, dreveny, pri 
vstupe do arealu, taneCny parket so stromami v strede arealu, drevene pavilony s ohniskami v 
trampskej casti arealu, prevadzkovy objekt pri rybniku, oddychov^ plochy, sedenia, terasy, detske 
hem^ plochy, v zApadnej casti arealu ohrada pre zvieratfi, hygienicke zariadenia umiestnif 
V objektoch reStauracie, Labutieho paviloniku a bufetu 
• vol'n^ plochy v areali upravif ako oddychove plochy so sedeniami, terasami, sadovymi upravarai 
a matymi detskymi ihnskami 
• novy objekt zahradnej restaurdcie s vonkajsimi terasami umiestnit' pribli^e na mieste povodnej 
historickej rcstauracie (Kupefny dom) 
• zapadne od objektu zahradnej restauracie umiestnif dreven^ pristreSok - z^radny pavil6n 
• zrekonStruovaf "Rotundu" v areili 2^leznej studnicky 
• vybudovat' rampu z hradze pri 2. rybniku popod peSi mostik, rckonStruovaf schody veduce z hradze 
a peSieho mostika smerom do arealu 
• v are&li Zeleznej studni£ky umiesmif stojany na bicykle 
• nevysuvaf navrhovanu zastavbu a oplotenie arealu v juinej dasti do Cesty mMdeze (sprehl'adnit' 
cestu a nechaf priestor pre chodnik) 
• na vychodnej strane arealu ^leznej studnifiky vybudovat' chodnik - paralelne s Cestou mUidcze 
• na zatravnenej ploche pred areilom 2eleznej studnidky („slza") realizovaf (dobove) sadove upravy 
so sedeniami, chodnfkmi (nedoplftaf vysokii zelen, ponechaf len tie stromy, ktore su a su zdrav^, 
stredova plocha medzi dvoma cestami v y t v ^ prirodne namestie pred jednyra z najvyznamnejSich 
arealov v lesoparku 
• odstranit' bet6novu dostavbu pri studnifke na prirodnom namesti (oto^ke) pred restaurdciou 
• upravif koryto vodneho toku Vydrica a vodnflno toku Bystridka (Mala Vydrica) v mieste sutoku tak, 
aby sa Rotunda stala sucasfou malCho ostrovdeka medzi dvoma ramenami vodneho toku Vydrica, 
ostrovfiek s Rotundou bude pristupn}? drevenymi mostjkmi z oboch strin arealu 
• V areali Zeleznej studnifilQ' umiesmit* vhodn^ reminiscencne prvky pripominajuce navStevnikom 
historiu Zeleznej studnicky 

Zastavovacie podmienky na umiestnenie jednotlivych stavieb, rekonStrukcie existujucich objektov 
(p.d. 19715/3, 19599, 19603/1 dasf p.6. 19598): 
• Stravovacie zariadenie 1. typu - z&hradn^ restauracia s terasami fN> 27A/12 
-jednopodlainy so Sikmou strechou a stredovym rizalitom, s terasami zo strany aredlu aj zo strany Cesty 
mlAdcie, pribliine na mieste povodneho Kupefneho domu, architekliira so znakmi reminiscencie na 
povodny objekt kiipeFn^ho domu, Stylovo ztadena s objektom Labutieho pavil6nika, kapacita cca SO 
stoliCiek (40 vniitri, 40 vonku), miesmost' pre strainika, hygienicke zariadenia 
-zahradna restauracia - siiCasf rekrea£neho arealu ZeleznA studnicka - upravene plochy zelene, chodniky, 
terasy, spevnend plochy - sedenia, kruhovy tanecn^ parket so stromami (rondel), drevene pristreSky, 
terasy so sedeniami, stojany na bicykle» detske heme plochy, pri Vydrici ostrovCek zelene s Rotundou, 
mostiky, trampske sedenia v sevemej 4asti arealu s ohniskami, sedeniami, dreven6 pristreSlQ ,̂ ohrada pre 
zvierata,... 
• Labuti pavilonik (H) Z/A/13 
-navrh na rekonstrukctu podl'a povodneho projektu historickeho objektu, jednopodlainy objekt na 
zvy&enom kamennom zaklade, navrh fiinkcneho vyuzitia - oddychovy paviion so Sikmou strechou, 
obCerstvenie, cca 50 stoIiCiek, umiestnenie bufetoveho puttu, hygienicke zariadenia 
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• Taneanî  paricet (R) • • Z/A/14 
-odstranif nevyhovujiici povrch taneCnej plochy (nahradif novou povrchovou upravou na tom istom 
mieste, zachoval' stromy okolo taneeneho parketu 
• Dreveny pristresok s terasou O^) Z/AJIS 
-jednopodlainy otvoreny dreveny objekt so Stkmou strechou na zvySenom kamennom zaklade 
• Rotunda fR> Z/A/16 
-rekonStrukcia historickeho objektu na spolo£enske ufiely 
• Dreveny pristresok s fN) Z/A/19 
-jednopodlainy otvoreny dreveny objekt so Sikmou strechou na zvysenom kamennom zaklade 
• Prevent pristreSok fN'^ Z/A/20 
-jednopodlainy Otvoreny dreveny objekt so Sikmou strechou na zvysenom kamennom zaklade 

Navrfiovane zasahy -intervencie- na jednotliv^ch stabiUzovan^ch a predpokladanych rozvojov^ch 
plochach: 

Stav, stabilizacia, bez navrhovan^ch zisahov (S) 
• Ndvrh na rekonStrukciu, revitalizaciu (R) 
• Navrh na novii vystavbu (N) 

Oalej V4s informujemc, ze Mestske zastupiteFstvo hiavneho mesta SR Bratislavy uznesenira 5. 667/2009 
zo dAa 2.4.2009 iiadalo do urbanistickej fitudie zapracova^ vylu£enie sutomobilovej dopravy z uzemia 
lesoparku, nechaf len vstup automobUov pre obsluha, zvSait* z&chytn^ parkoviska a cez vikendy 
zabezpefif mestskii bromadnu dopravu. Z&roven mestsk̂  zastupiterstvo iUdalo zo Studie vylu£if 
funkclu ubytovania precfaodoeho aj trvaleho. 

V zmysle rozhodnutia pamiatkoveho uradu SR z 30.6.2008 o vyhUtseni ochranneho pasma 
narodnych kultumych pamiatok v Hornej Mlynskej doline v Bratislave pri vsetkych investtdn^ch 
z^meroch na uzemi ochranneho pasma, vykonaternych na zaklade lizemneho planu, uzemneho konania, 
stavebneho konania alebo o h l ^ n i a je Krajsky pamiatkovy urad Bratislava dotknutym org^om. 

Uzemnoplanovacia informacia 5.j. MAGS ORM 52336/12-407622 zo diia 5.11.2012 plati jeden rok odo 
dfta jej vydania, ak nebola schvfilena nova uzemnoplanovacia dokumentdcia, alebo jej zmeny a doplnky, 
na ziklade ktoiych bola vydana. 

S pozdravom ^ 
Ing. M ^ t a KuUmanov^ 

veduca oddelenia 

Prilohy -.iA Patr6nka 
t.2 ielezniSn^ studniCka 

Co: MB OUP, GDP 



' Rekreaang lokalrty a aredty 

Patrdnka . 
P/A Park na Patrbnke 
P/B Pod Cervenym mostom 
P/C ^eleznifina zastevka 2elezn^ Studienka 

Partizdnskaluka 
P/D Partizdnska lijka 

RekreaCne plochy, objekty, zariadenia (druhy funk6ieho vyuzitia) 

P/A/01 Rodinnydom(S) 
P/PJOl Obytnykomplex{vV) 
P/A/03 Ubytovacie zariadenie hotelovfeho typu (R) 
P/A/04 Objekt OV pre vedu, vyskum, administrativu (S) 
P//V05 Pristresok MHD. SAD (N, R) 
P/AA)6 Parkovo upraven6 ptochy zelene v parku (R) 
P/A/07 Paritovo upfaven6 plochy zelene (R) 
FINQ6 Revitalizacia vodneho toku Vydrica s brehovymi porastml, 

chodnlkml a oddyctiovyml plochami (R) 
P/A/09 OddychbvS plocha (N) 
P/A/10 Male namestie (N) 
P/A/11 Parkovisko na Patninke (N) 

P/B/OI Objekt 6v pre vedu, vyskum,; administrativu (S) 
P/B/02 Vefky polyftinkCny objekt s parkovanim (N) 
P/B/03 Ubytovacie a astravovacie zariadenie men Sieho rozsahu (R) 
P/6/04 Ubytovacie a astravovacie zariadenie men sieho rozsahu (R) 
P/B/05 Revitaliz^la vodn6ho loku Vydrica s brehovymi porastmi, 

chodnikml a oddychovyml plochami (R) 

P/C/01 Objekty ielezniCnej zast^vky le\eznk studienka (S) 
P/C/02 Rodlnn^dom(S) 
P/C/03 PrevSdzkove a uCelove zariadenie Mestskych lesov (S) 
P/C/04 Parkovisko s p^smi zelene a oddychovymi pkKhamI (N) 

P/D/01 Stravovpcie zariadenie 2. typu - koliba (N) 
P/D/02 Stravovacie zariadenie 2. typu - bufet (S) 
P/D/03 Prirodny amfitedter(R) 
P/D/04 Pristregok pre grilovanie (S) 
P/D/05 ViacOeeiove gportov6 ihrisko (S) 
P/D/06 ViacuCefov6 5portov6 ihrisko (S) 
P/D/07 Sportovo-rekreaCnd plocha, vodny svet (N) - podfa projektu 

organize Mestskd lesy 
P/D/08 Prirodn^ hemS plocha pre deti (S) 





(C.t-- • ^ tt? ^yff. U>jz, /7^^ -
Rehreafing lokatity a aredly ^ 

2X3?5eSid studnifika 
Z/B 1.a2.rybnlk 

RekreaCn6 plochy, objekty, zarladen[a (druhy funk£n6ho vyu2ltla) 

-4ipfflt3|{'^MQdcnlp3v^pu^^btrfrts (N) 
Pkfcfezliegeyp^ipde^blfek iSpravami (R) • 
PrTste(%ab'kam^nnejstiJdnieke^(R) 
Besiedkaskamennou podmurpykou (S) i :, 
Besiedka^ kamennou podmuravkou (N) " 
Zastavka MHD fNl - ^ , . -
KamennJ portal ,vd svahu prt ceste na 1^ efn (R) ̂  
Stravovacie zariacfenfe 1. lypu =t5liradnSre5taiBcla 
s t e r a s a m i ( N ) ^ , 
Labuti pavtl6nlk(N) - ' 
Tanefin;̂  parket (R) 
Dreven^lJTfstreSokrslerasorfNlT^'^ • -, ' ~ 
Rotunda{R) , ^~ 
Revitalfzkia Vodneho toku Vydrica pri Rotunde (R) 
DrevenJ prfstreSok (N) 
DrBven/prlstrB§ok-(N) :^ ' -" 
Oddychovd ploclia so~sedenlami a s ofiniskami (N) 

Vodna ploctia s prechadzkovyml trasami okolo rybnlka (R) 
Livka a ter^nne schody pri 2. rybniku 
Rybdrsky domfiekpri 2. rybniku 

I if 





M A G I S T R A T H L A V N E H O M E S T A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y B R A T I S L A V Y 
oddelenie uzemneho rozvoja mesta 

Primactifne nam. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 

ONN 

T U 

V^S Itst^slo/zo dna Na&e Cislo Vybavuje/linka Bratislava 
MAGS ORM 45220/12 Ing.arch.Toma5acovd/413 14.11.2012 

Vec: Uzemnoplanovacia informacia k nehnutePnosti 
V majetku hlavn£ho mesta 

ziadatef: ONN 
ztadosf c.j.: MAGS ONN 44972/3012-327484 
zo diia: 13.6.2012 
pozemky pare, cislo; Cast* p.c. 19598 v pozadovanej vymere 20 m* 

- podl'a Vami priloienej mapky 
katastralne uzemie: Vinoiirady 
bliHia lokalizacia parcely v uzemi: Homa MIynska dolina 
prenajom pre u£e]: ambnlantny predaj obj!erstveoia 

Na zaklade posiidenia VaSej £iadosti poskytujeme uzemnopUnovaciu informaciu obsahujucu podmienky 
vyuzitia uzemia vyplyvajuce z 
• Uzemneho planu hiavneho mesta SR Bratislavy, rok 2007 v zneni zmien a doplnkov 
• Urbanistickk StDdia Malokarpatskej £asti Bratislavskcho lesoparku, rok 2009 

Uzemny plan hiavneho mesta SR Bratislavy, rok 2007 v zneni zmien a doplnkov podFa zavaznej Sasti 
stanovuje pre uzemie, ktoreho suCast'ou su zAujmove pozemky funk&nd vyuiitie iizemta: 
-6asf p.£. 19598 pre obciansko vybaveoosf celomestskeho a nadmestskeho vyznamu, kod funkcie 
201, t j . iizemia arealov a komplexov obSianskej vybavenosti celomestskeho a nadmestskeho vyznamu 
5 konkretnymi n ^ k m i a charaktenstikami podfa funkfneho zamerania. Sudasfou uzemia su plochy 
zelene, vodne plochy ako siiCasf partem, dopravne a technicke vybavenie, gara^ a zariadenia pre 
poiiamu a civilnu obranu. Podiel hinkcie byvania nesmie prekroCit* 30% z celkovych podlain;?ch ploch 
nadzemnej dasti z&stavby fiinkCnej plochy. 
Pozemok je sucasfou U M m i a , ktore jc defmovane ako stabilizovane uzemie. 
Pozemok sa nachedza v CHKO Male Karpaty, v ochrannom piisme NKP Hom^ MIynska dolina, 
ktore bolo vyhlasene rozhodnutim Pamiatkoveho uradu SR PU-08/576-21/4788/SUL dfta 30.6.2008. 
Czemie zasahuje ochranae pasmo lesov a biokoridor. 

Pre spodrobnenie regulativov stanovenych na urovni UPD obce, pre potreby uzemnoplanovacej praxe, 
usmeri^ovanie vlastnikov nehnutefnosti a potenciainej investiCnej dinnosti Je potrebne zabezpe£lf 

Laurinskii 7. II. poschodie. t. dwrl 208 

TELEF6N FAX BANKOV£ SPOJENIE tCO INTERNET E-MAIL 
02/59 35 62 35 02/59 35 64 46 VOS 6327-012/0200 603 481 www.bratislava.sK 0(Tn@brabslava.sK 
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prehibenie uzemneho planu mesta spracovanim zonalnej dokumentacie pre uzemie Homa MIynska 
dolina. 

Na zaklade uvedeneho bola pre predmetne uzemie spracovana Urbanisticka stddia Malokarpatskej 
<iasti Bratislavskcho lesopaiiai, ktorej obstaravaterom bolo Hlavn^ mesto SR Bratislava 
a spracovatet'om spoIoCnostf AUREX, s.r.o. Uvedena studia bola odsuhlasenii ako prehlbujuci 
lizemnoplanovaci podkiad na zonitnej urovni Mestskym zastupitel'stvom hlavn6ho mesta SR Bratislavy 
d. 667/2009 zo diSa 2.4.2009 a pre zaujmove uzemia navrhuje nasledovnu regulaciu: 

Pozemok - cast' p^. 19598: 
N&zov lokality: Zelezna StudniCka; (Z/A ZelezniCna studniCka) 
RekreakCne plochy, objekty, zariadenia (druhy funkdn^ho vyuihia): 
casf px. 19598 

Z/A/12 Stravovacie zariadenie 1. typu - zAhradnS restauracia s terasami (N) 

Zasady: 
• reSpektovaf lokalitu ako historicky najvyznamncj^iu rekreacno^ddychovii oblast̂  malokarpatskej 
£asti Bratislavskcho lesopaiku 
• rekonstruovat*, rekultivovat' a revitalizovaf areal 2ieleznej studnififcy pre potreby ka^odennej a 
vikendovej rekreacie pre vgetl^ vekove kategdrie (od sviatoCn^ch navstevnikov po trampske 
skupiny, cyklistov, rybarov, atd*.) a pre vgetky pnjmove skupiny obyvatefov 
• architektonicke stvamenie objektov a uibanistickti Stn^ctdru are&lu zosuladif s celkovou koncepciou 
rozvoja Hornej Mlynskej doliny -jedinedneho geomorfologicko-hydrologicko-krajinArskeho komplexu 
5 chamkteristickou historicky danou solitemou zastavbou technickych a kultumo-historickych 
objektov s kultiimo-historickymi hodnotami v prirodnom prosU^i Malych KarpM 
• architektum objektov a urbanisticku Strukturu arealu zosuladif s architekturou Labutieho pavil6nika, 
"Rotundy a historickeho centr&lneho tanecn^ho parketu obkoleseneho stromami 
• architekti^m objektov podriadif charaktem prostredia - dominantnemu prirodnemu prostrediu s 
krajinnou zelenou 
• z^hovatf a udriiavaf v celcj dlike prirodzen6 meandrovanie vodneho toku, prirodzene koryto a 
brehove porasty vodneho toku Vydrica. 
Navrh podrobnejSich usmeroenf prehlbujucich zasady aregulativy stanovene v zavaznej £asti 
nadradenej tiPD: 
• odstranif budy. proviz6me konStnikcJe. nevhodnf zabradlia. poSkodcne schody^ nevyhovujuce 
bygienicjite zariadenia. spgynene pjochy g titzgpiia arealu j^eleznej. studnicky 
• hodnotne stromy v areali 2cleznej studni£ky z^omponovaf do novej urbanistickej StmktLiiy arealu 
• zrekonStruovaf schody a kamenny z&klad Labutieho paviloniku, vybudovat' Labuti pavilonik na 
povodnom mieste, v pdvodnom architektonickom vzhl'ade 
• vybudovat' (zrekon§traovaf) nasledovne objekty v areali 2«Ieznej studnicky - zahradna reStauracia, 
Rotunda (nivrh na refconStrukciu), z ^ h r ^ y pavil6n dreven^ na murovanom zaklade (Labuti 
pavilonik) s funkciou stravovania a kultumo-spoloCenskou funkciou, zdhradny paviion, dreveny, pri 
vstupe do arealu, tanecny parket so stromami v sb^e arealu, drevene pavilony s c^niskami v 
trampskej Casti arealu, prevadzkovy objekt pri rybniku, oddychove plochy, sedenia, terasy, detske 
heme plochy, v zapadnej £asti aredlu ohrada pre zvierata, hygienicke zariadenia umiestnif 
V objektoch reStauracie, Labutieho paviloniku a bufetu 
• vofne plochy v areali upravif ako oddychove plochy so sedeniami, terasami, sadovymi upravami 
a malymi detskymi ihriskami 
• novY objekt zahradnej reStauracie s vonkaiSimi terasami umicsmif priblizne na mieste pQvodnei 
historickej reStaurAcie (KupeFnv dom> 
• zapadne od objektu zahradnej reStauracie umiestnif dreven^ pristreSok - zahradny paviion 
• zrekonStmovaf "Rotundu" v areali Zeleznej studni£ky 
• vybudovaf rampu z hradze pri 2. rybniku popod peSl mostik, rekonstmovaf schody veduce z hradze 
a peSieho mostika smerom do arealu 
• v areiii Zeleznej studnicky umiestnif stojany na bicykle 
• nevysuvaf navrhovanu zastavbu a oplotenie arealu v juznej casti do Cesty ml^deze (sprehfadnif 
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cestu a nechaf priestor pre chodnik) 
• na vychodnej strane arealu Zeleznej studniCky vybudovaf chodnik - paralelne s Cestou mlSdeze 
• na zatravnenej ploche pred arealom ^leznej studnicky (,,slza") realizovaf (dobove) sadov6 upravy 
so sedeniami, chodnikmi (nedopinaf vysoku zelefl, ponechaf len tie stromy, ktore su a su zdrave, 
stredova plocha medzi dvoma cestami vytvara prirodne namestie pred jednym z najvyznamnejSich 
arealov v lesoparicu 
• odstranif betonovu dostavbu pri studnicke na prirodnom namesti (otocke) pred restauraciou 
• upravif koryto vodneho toku Vydrica a vodneho toku Bystrifika (Mala Vydrica) v mieste sutoku tak, 
aby sa Rotunda stala suCasfou maieho ostrov£eka medzi dvoma ramenami vodneho toku Vydrica, 
ostrovcek s Rotundou bude pristu^my drevenymi mostikmi z oboch stran areitu 
• v areSli Zieleznej studni£ky umiestnif vhodnC reminiscen£ne prvl^ pripominajuce navstevnikom 
historiu ^leznej studnicky 

Zastavovacie podmienky na umiestnenie Jednotlivych stavieb, rekoniHrukcie existujucich objektov 
na predmetnej casti p.c. 19598): 
• Stravovacie zariadenie I. tvpu - zahradna reStaur&cia s terasami fN^ Z/A/12 
-jednopodlainy so Sifcmou strechou a strcdovî m rizalitom, s terasami zo strany aredlu aj zo strany Cesty 
mladeie, pribliine na mieste p6vodnfiho Kuperoefao domu, architektura so znakmi reminiscencie na 
povodny objekt kupeFneho domu, stylovo zladena s objektom Labutieho pavilonika, k^acita cca 80 
stoliCiek (40 vnutri, 40 vonku), miestnosf pre strainika, hygienicke zariadenia 
-zahradnd restauracia - sucasf rckreafineho arealu Zelezna studnicka—upravene plochy zelene, chodnfl^, 
terasy, spevnene plochy - sedenia, kruhovy taneiny parket so stromami (rondel), drevene pristreSky, 
terasy so sedeniami, stojany na bicykle, detske heme plochy, pri Vydrici ostrovCck zelene s Rotundou, 
mostiky, trampske sedenia v sevemej 5a5ti arealu s ohniskami, sedeniami, drevene pristreiSky, ohrada pre 
zvierata,.,. 

Navrhovand zasahy -intervencie-- na jednotlivych stabilizovanych a predpokladanych rozvojovych 
plochach: 

Stov, stebilizacia, bez navrhovanych zasahov (S) 
- Navrh na rekonStrakciu, revitalizaciu (R) 
• Navrh na novu vystavbu (N) 

Dalej Vas informujeme, ie Mestske zastupitel'stvo hlavn^o mesta SR Bratislavy uznesenim c. 667/2009 
zo d^a 2.4.2009 iiadalo do urbanistickej Studie zapracovat* vylu ênie automobilovej dopravy z uzemia 
lesoparku, necfaaf len vstup automobiiov pre obsluhu, zvSfSif z^bytn^ parkovis(ai a cez vikendy 
zabezpecjt* mestsklk bromadnii dopravu. Zaroven mestske zastupiterstvo iiadalo zo stAdie vylu£it* 
funkciu ubytovania precbodnefao aj trv^eho. 

Vzmysle rozhodnutia pamiatkoveho nrado SR z30.6.200S ovyblasenf ochranneho pasma 
nirodn;̂ ch kultĵ raych pamiatok v Hornej Mlynskej doline v Bratislave pri vsetkych investicnycb 
zameroch na iizeml ochraimeho pasma, vykonatefnych na zaklade uzemneho pUau, uzemneho konania, 
stavebneho konania alebo c^lasenia je Krajsky pamiatkovy urad Bratislava dotknutym organom. 

Uzemnoplanovacia informacia 5.j. MAGS O R M 52336/12-407622 zo dna 14.11.2012 plati jeden rok odo 
dfta jej vydania, ak nebola schvalena nova iizemnopl^ovacia dokumenticia, alebo jej zmeny a doplnky, 
na 2^lade ktorych bola vydana. 

S pozdravom 

Co: M B OUP, ODP 







Bratislava, 18.12.2012 
e.j. Star.: 1674;2012 

V64eny pAn primdtor, 

siivislosti sVa$ou iiadosfou zo dfta 30.10.2012 pod sp. zn.: MAGS ONN 54650/2012/429593 vo 
vecizaujatia stanoviska kndjmu pozemku registra . C KN pare. t. 19580/4 ovymere 3039 ml 

katastrdlne Ozemie Vinohrady pre oaety v^stavby parkovacieho domu v tokalite „Partizanska liika" 
v OzemI homej MIynskej doliny a k najmu pozemkov pare. C. 19715/3, 19598, 19599, 19603/1 spolu 
0 v$mera 5053 m2 za Odelom vybudovania aredlu reStaurdcie v lokalite .Zeteznd studni&ka - Rotunda, 
vCizemI homej MIynske] doliny, Vdm touto cestou oznamujem, i e nakofko je pozemok pare, 
e. 19580/4, k. 0. Vinohrady podra Dzemniho pidnu hIavn6ho mecta SR Bratlslavy v zneni neskorSIch 
zmien a doplnkov urCeny pre funkciu Sportu, telovychovy a vofn6ho Casu a v rfimci tohto funkCnfeho 
vyuiiUa je prEpustnd aj umiestnenie zariadenia a vedenia technickej, a ako v tomto pripade aj 
dopravnej infra^truktOry, k prenajatiu predmetn^ho pozemku pre utely vystavt)y parkovacjeho domu 
nen^Sm ndmieCky. 

26rovert V i m oznamujem, i e vzhfadom ku skutofinosti, i e pozemky pare. t. 19715/3, 19598, 19599, 
19603/1 v iokaUte ,^eleznd studnifka - Rotunda . v Ozemf homej MIynske} doliny sD vzmysle vySSie 
spomenutej Dzemnopldnovace] dokumentdcie mesta, ur£en6 k ob£ianskej vybavenosti cetomestskdho 
a nadmestsk6ho v^znamu a sQCast'ou tejto funkcie sO aj zariadenia verejndho stravovania, k prenSjmu 
predmetnych pozemkov pre QCely vybudovania aredlu reStaurdcte v k^kalite „2eleznd studniCka -
Rotunda, nemdm ndmietky za predpokladu, 2e sa s nfm stoto^nf ad hoc komtsia, ktord je zriadend za 
tifielom zistenia komplexn6ho pohTadu na uvedend lizemte a budeme sa mdct' Ku konkr6tnemu 
projektu, reap, k podmienkam s0fa2e vyjadrif pred uzavretim ndjomnej zmiuvy. 

/ 

Doc. RNDr. Milan FtaCnik, CSc. 
primdtor hi. mesta Slovenske] republiky Brattslavy 
PrimaciSlne nSm. t. 1 
814 99 Bratislava 





ZMLUVA O NÁJME POZEMKOV 
                                    č. 08 83 0236 14 00 
 
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: ČSOB, a.s. 
 IBAN                 : SK5875000000000025828453 
       BIC SWIFT       : CEKOSKBX 
 IČO:  00603481 

DIČ:  2020372596 
 

(ďalej len „prenajímateľ“ ) 
 

a 
 
2.   Obchodné meno : ................................. 
      Sídlo:  .................................. 

Zapísaná v :  ................................. 
Zastupuje : ..................................     
Peňažný ústav: ................................. 
Číslo účtu IBAN :.................................  

        IČO :                  ................................. 
  

 (ďalej len „nájomca“) 
 
 
 
 uzatvárajú podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka túto zmluvu o nájme pozemku : 

 
 
 

Článok  I 
Predmet a účel nájmu 

 
1. Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľností – pozemkov v Bratislave, registra „C“, 

katastrálne územie – Vinohrady, konkrétne zapísaných v údajoch správy katastra pre 
hlavné mesto SR Bratislavu ako parc. č. 19715/3 - ostatné plochy, o výmere 860 m2, parc. 
č. 19598 - zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 821 m2, parc. č. 19599 – ostatné 
plochy, vo výmere 24 m2, parc. č. 19603/1 –  ostatné plochy, vo výmere 1 348 m2, spolu 
vo výmere 5 053 m2, zapísané na LV č. 3495.    

 
2. Prenajímateľ prenecháva a nájomca prijíma do nájmu za podmienok uvedených v tejto 

zmluve pozemky špecifikované v ods. 1 tohto článku, parc. č. 19715/3 - ostatné plochy, 
o výmere 860 m2, parc. č. 19598 - zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 821 m2, 
parc. č. 19599 – ostatné plochy, vo výmere 24 m2, parc. č. 19603/1 –  ostatné plochy, 
vo výmere 1 348 m2, spolu vo výmere 5 053 m2, zapísané na LV č. 3495, tak ako je to 
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zakreslené v kópii z katastrálnej mapy (ďalej len „predmet nájmu“ alebo „pozemok“). 
Kópia z katastrálnej mapy tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č.1.         
                                        

3.  Účelom nájmu vybudovanie a užívanie areálu reštaurácie v lokalite „Železná studnička - 
Rotunda“ v území hornej Mlynskej doliny.  Nájomca sa zaväzuje vybudovať areál 
reštaurácie podľa prílohy č. 3  tejto zmluvy. 

 
4.    Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu využívať výlučne na dohodnutý účel.  
 
5. Nájomca prehlasuje, že je oboznámený so stavom predmetu nájmu, že tento je bez vád 

v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie a  do nájmu ho preberá v stave v akom leží 
a beží.  

 
 
 
 

Článok   II 
Vznik, doba a ukončenie nájmu 

 
1.   Nájom sa dojednáva na dobu určitú 25 rokov a začne plynúť odo dňa nadobudnutia 

účinnosti nájomnej zmluvy v súlade s Čl. VII ods. 8 tejto zmluvy. Tento deň bude 
zároveň aj prvým dňom nájmu.    

 
2. Nájomný vzťah môže byť ukončený : 

a)  uplynutím doby nájmu 
b) kedykoľvek písomnou dohodou zmluvných strán, 
c) odstúpením od zmluvy prenajímateľa alebo nájomcom v súlade s touto zmluvou 

a/alebo s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, 
d) odstúpením od tejto zmluvy prenajímateľom v prípade nezaplatenia dojednaného 

nájomného v lehote splatnosti uvedenej v Čl. III ods. 2 tejto zmluvy, ani do 14 dní od 
doručenia prvej upomienky, prípadne jej vrátenia alebo neprevzatia 

        e) odstúpením od tejto zmluvy prenajímateľom v prípade, že nájomca prenechá predmet 
  nájmu alebo jeho časť do podnájmu v rozpore s uvedeným v Čl. IV ods. 4 tejto  
  zmluvy 
       f) odstúpením od tejto zmluvy prenajímateľom v prípade ak nájomca užíva predmet 
 nájmu alebo jeho časť na iný účel ako je dohodnutý touto zmluvou 
       g) ak nájomca bude v omeškaní s termínom začatia stavebných prác uvedenom 
 v časovom harmonograme o viac ako 120 dní 
       h) ak nájomca bude v omeškaní s ktorýmkoľvek termínom uvedenom v časovom 
 harmonograme o viac ako 150 dní. 
 
3. Nájomca môže okamžite od tejto zmluvy odstúpiť ak: 

a) predmet nájmu sa stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilým na dohodnuté užívanie, 
alebo 

b) ak sa mu odníme taká časť predmetu nájmu, že by sa tým zmaril účel zmluvy 
c) bude vydané právoplatné rozhodnutie o odstránení stavby z predmetu nájmu. V takomto 

prípade bude odstúpenie účinné až ku dňu odstránenia stavby,  uvedenia predmetu 
nájmu do pôvodného stavu a odovzdania predmetu nájmu prenajímateľovi.  
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4.  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). 

 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že predpokladom odstúpenia od tejto zmluvy bude okrem 

preukázania subjektívneho zavinenia zmluvnej strany, ktorá protiprávny stav zavinila, tiež 
uplynutie dodatočnej lehoty na odstránenie protiprávneho stavu, a to na základe 
preukázateľne doručenej výzvy na odstránenie protiprávneho stavu a určenia dodatočnej 
lehoty na nápravu takého stavu, nie však kratšej ako 30 kalendárnych dní. Nájomca je 
povinný v prípade, že nemôže v stanovenej lehote dôvody pre odstúpenie od zmluvy 
odstrániť, o tom informovať prenajímateľa a navrhnúť riešenie alebo spôsob nápravy. 
Zmluvné strany budú v prípade splnenia podmienok pre odstúpenie od zmluvy spolu 
rokovať o možnostiach riešenia situácie, pričom budú brať do úvahy objektívne dôvody, 
ktoré k vzniku dôvodu na odstúpenie od zmluvy viedli. V prípade omeškania nájomcu s 
vrátením predmetu nájmu, je nájomca povinný platiť prenajímateľovi počas omeškania 
zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku denného nájomného, vypočítaného z posledného 
fakturovaného nájomného, a to za každý deň takéhoto omeškania bez ohľadu na dôvody 
vzniku či trvania takého omeškania, resp. či predmet nájmu počas tohto omeškania 
nájomca skutočne užíval. 

 
 
 

Článok  III 
Úhrada za nájom 

 
1. Nájomné za predmet nájmu je stanovené dohodou zmluvných strán vo výške : 
 
 a)     1,00 Eur/rok odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy po celú dobu nájmu  
        b) 10,00 Eur/m2/rok v prípade nedodržania, ktoréhokoľvek bodu časového 

harmonogramu o viac ako 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď nebol 
dodržaný bod podľa časového harmonogramu, až  do doby kým navrhovateľ 
nezosúladí reálny postup prác s časovým harmonogramom  alebo do doby 
kolaudácie objektu 

c) 20,00 Eur/m2/rok v prípade nedodržania, ktoréhokoľvek bodu časového 
harmonogramu o viac ako 60 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď nebol 
dodržaný bod podľa časového harmonogramu, až  do doby kým navrhovateľ 
nezosúladí reálny postup prác s časovým harmonogramom  alebo do doby 
kolaudácie objektu 

Zvýšené nájomné alebo jeho alikvotnú časť je nájomca povinný uhradiť na účet 
prenajímateľa vždy do 15. dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci kedy takto zvýšené 
nájomné bol povinný platiť. 

 
         2. Ročné nájomné za predmet nájmu sa nájomca zaväzuje uhrádzať počnúc dňom 

podpísania tejto zmluvy vždy do 15. januára príslušného kalendárneho roka na účet 
prenajímateľa č. IBAN SK5875000000000025828453, vedený v ČSOB, a.s., variabilný 
symbol 883023614. 
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4. V prípade, že nájom začne v priebehu kalendárneho roka 2014, uhradí nájomca nájomné 
v plnej výške t.j. 1 Euro, do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy v súlade s Čl. 
VII ods. 8 tejto zmluvy. V prípade, že nájom skončí v priebehu kalendárneho roka, uhradí 
nájomca alikvotnú výšku nájmu  

 
  5.   Nájomné a ostatné finančné plnenia sa považujú za uhradené dňom pripísania na účet             

prenajímateľa, resp. nájomcu. 
 

     6.    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. 

 
     7. 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.  

 
8. Prenajímateľ je oprávnený meniť každoročne k 01.04. (od 2. štvrťroku príslušného 

kalendárneho roku) výšku nájomného dohodnutého v zmluve o výšku miery inflácie 
stanovenej Štatistickým úradom SR za bezprostredne predchádzajúci kalendárny rok 
a zverejnenú Štatistickým úradom SR v januári nasledujúceho roka. Zvýšenie nájomného 
prenajímateľ oznámi nájomcovi písomne, zaslaním doporučenej zásielky na adresu sídla 
nájomcu. 

 Zvýšené nájomné je nájomca povinný platiť za obdobie od 01.04. v termínoch splatnosti 
nájomného dohodnutého v zmluve.  

 
 
 

Článok  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 sa zaväzuje predmet nájmu využívať výlučne na dohodnutý účel v zmysle 

článku 1 ods. 3 zmluvy. Pre prípad porušenia tejto povinnosti si zmluvné strany dojednali 
zmluvnú pokutu v súlade s ust. § 544 a nasl. Občianskeho zákonníka vo výške 17 Eur 
slovom sedemnásť eur za každý aj začatý deň trvania porušenia tejto povinnosti, ktorú  
má prenajímateľ právo od nájomcu požadovať. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu 
podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom oprávnene 
zaslanej faktúry.  

 
3. Nájomca sa zaväzuje riadne sa starať o predmet nájmu, najmä zabezpečovať na vlastné 

náklady všetky úpravy a údržbu a čistotu ako aj znášať zo svojho náklady spojené s 
neprimeraným užívaním predmetu nájmu. Nájomca sa ďalej zaväzuje  hradiť  zo  svojho  
všetky  miestne  poplatky,  ktoré  budú  spojené s predmetom nájmu. 

 



 - 5 - 

4. Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu alebo inej 
dispozície tretej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. Za 
porušenie tejto povinnosti si zmluvné strany dojednali zmluvnú pokutu vo výške 17 Eur 
slovom sedemnásť eur za každý aj začatý deň trvania porušenia tejto povinnosti, ktorú  
má prenajímateľ právo od nájomcu požadovať. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu 
podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej 
faktúry, tým nie je dotknuté právo od tejto zmluvy odstúpiť v súlade s Čl. II ods. 2 písm. 
e) tejto zmluvy.   

 
5. Nájomca je povinný počínať si počas celej doby nájmu tak, aby nedochádzalo ku škodám 

na predmete nájmu. V prípade zavineného porušenia tejto povinnosti zodpovedá nájomca 
za vzniknutú škodu. Zodpovednosť za škody na predmete nájmu sa riadi ustanoveniami 
VI. časti, prvej a druhej hlavy Občianskeho zákonníka. 

  
6. Nájomca je povinný predložiť prenajímateľovi (prostredníctvom oddelenia nájmov 

nehnuteľností Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy) kópiu právoplatného stavebného 
povolenia na stavbu na predmete nájmu do 15 dní od nadobudnutia jeho právoplatnosti.  
Za porušenie tejto povinnosti si zmluvné strany dojednali zmluvnú pokutu vo výške 17 
Eur slovom sedemnásť eur za každý aj začatý deň trvania porušenia tejto povinnosti, 
ktorú  má prenajímateľ právo od nájomcu požadovať. Nájomca sa súčasne zmluvnú 
pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej 
faktúry.  

 
7. Prenajímateľ má právo počas prípravy, realizácie a užívania kontrolovať nájomcu, či 
 dodržiava podmienky nájmu dohodnuté touto zmluvou. 
    Za týmto účelom sa okrem iného vyjadruje : 

a) k jednotlivým stupňom projektovej dokumentácie, 
b) k návrhu na vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia, 
c) k vydaniu kolaudačného rozhodnutia,  
d) k spôsobu  využitia ostatných nezastavaných pozemkov. 

Nájomca je povinný predložiť svoje návrhy k vyššie uvedeným skutočnostiam, na 
vyjadrenie prenajímateľovi aj bez doručenia písomnej výzvy prenajímateľom v zmysle 
časového harmonogramu. Za nesplnenie povinnosti uvedenej v predchádzajúcej vete, sa 
nájomca zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10.000 Eur za každé 
jednotlivé porušenie. Návrhy musia byť prenajímateľovi predložené v dostatočnom 
časovom predstihu, aby mal prenajímateľ lehotu minimálne 30 dní na vyjadrenie k nim. 
Vyjadrenia prenajímateľa sú pre nájomcu záväzné, pričom akékoľvek konanie nájomcu 
v rozpore s vyjadrením prenajímateľa, zakladá prenajímateľovi právo na odstúpenie od 
tejto zmluvy. Prenajímateľ sa zaväzuje odpovedať na žiadosti nájomcu v primeranej 
lehote. 

 
8. Nájomca je povinný predložiť prenajímateľovi (prostredníctvom oddelenia nájmov 

nehnuteľností Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy) kópiu právoplatného 
kolaudačného rozhodnutia na stavbu na predmete nájmu do 15 dní od nadobudnutia jeho 
právoplatnosti. Za porušenie tejto povinnosti si zmluvné strany dojednali zmluvnú pokutu 
vo výške 17 Eur slovom sedemnásť eur za každý aj začatý deň trvania porušenia tejto 
povinnosti, ktorú  má prenajímateľ právo od nájomcu požadovať. Nájomca sa súčasne 
zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom 
zaslanej faktúry. 
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9. Nájomca je povinný zabezpečovať zneškodňovanie komunálneho odpadu, ktorý vznikol 
z činnosti nájomcu, 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 
prenajímateľovi sankcie v zmysle predmetného VZN. 

 
10. Nájomca je povinný nakladať s odpadmi v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 
11. Nájomca na predmete nájmu preberá povinnosti prenajímateľa ako vlastníka, ktoré 

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

   
12. V prípade skončenia nájmu pred vydaním kolaudačného rozhodnutia je nájomca povinný 

uviesť predmet nájmu do pôvodného stavu, v prípade skončenia nájmu po vydaní 
kolaudačného rozhodnutia je nájomca povinný odovzdať predmet nájmu v stave 
zodpovedajúcom dohodnutému užívaniu, tzn., že bez odstránenia uskutočnených úprav, 
zmien a zásahov na predmete nájmu, pokiaľ sa s prenajímateľom nedohodne inak. Za 
nesplnenie povinnosti uvedenej v prvej vete tohto odseku, si zmluvné strany dojednali 
zmluvnú pokutu vo výške 17 Eur slovom sedemnásť eur, za každý aj začatý deň, 
nasledujúci po dni, v ktorom sa má predmet nájmu uviesť do pôvodného stavu, ktorú má 
prenajímateľ právo od nájomcu požadovať. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa 
predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť, ak mu ju prenajímateľ oprávnene vyúčtuje. 
Uhradením zmluvnej pokuty sa nájomca nezbavuje povinnosti uhradiť prenajímateľovi 
škodu spôsobenú nemožnosťou užívať predmet nájmu za čas do uvedenia predmetu 
nájmu do stavu zodpovedajúcom dohodnutému spôsobu užívania a odovzdania predmetu 
nájmu do majetku prenajímateľa. Zmluvná pokuta sa v týchto prípadoch do náhrady 
škody nezapočítava. 

 
13. Nájomca sa zaväzuje umožniť prenajímateľovi, alebo ním povereným tretím osobám, 

kontrolu využívania prenajatých pozemkov a umožniť prenajímateľovi vstup na tieto 
pozemky, najmä za účelom kontroly dodržiavania nájomnej zmluvy a platných právnych 
predpisov s nájmom súvisiacich. V prípade, ak nájomca neumožní vykonanie takejto 
prehliadky podľa vyššie uvedeného ani na druhé požiadanie prenajímateľa, je 
prenajímateľ oprávnený vykonať takúto prehliadku bez prítomnosti nájomcu 
a prenajímateľ nezodpovedá za prípadné spôsobené škody. 

 
14. Nájomca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznamovať všetky skutočnosti majúce 

vplyv na predmetný nájom (zmena sídla a pod.). Za porušenie tohto záväzku si zmluvné 
strany dojednali zmluvnú pokutu v sume 70 Eur slovom sedemdesiat eur. 

 
  15.  Nájomca sa zaväzuje dodržať detailný časový harmonogram postupu prípravných a 

stavebných prác, ktoré budú maximálne počas prvých 30 mesiacov nájmu, resp. po 
kolaudáciu a do otvorenia a sprístupnenia reštaurácie s vyznačením kľúčového bodu 
začatia stavebných prác. 
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16. Nájomca sa zaväzuje realizovať stavbu areálu výlučne na vlastné náklady na základe 
právoplatného stavebného povolenia a v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.  

 
17. 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. 

 
18. Nájomca je povinný rešpektovať ustanovenia zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny  v znení neskorších predpisov a VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 
8/1993 o starostlivosti o zeleň na území hlavného mesta. 

 
19. 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 štatutárny zástupca nájomcu, príp. osoba oprávnená konať v mene       

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

uvedeného v ods. 19 tohto článku bude považovaná za doručenú, a to i v prípade, ak bude 
vrátená prenajímateľovi ako písomnosť nájomcom neprevzatá, pokiaľ prenajímateľ 
nebude doručovať písomnosť na inú jemu známu adresu podľa nasledujúcej vety. Ak 
nebude možné nájomcovi písomnosť doručiť na túto adresu a iná adresa nebude 
prenajímateľovi známa, považuje sa písomnosť nájomcovi za doručenú dňom jej vrátenia 
prenajímateľovi, a to aj v prípade, že sa nájomca o tom nedozvie. 

        
 

Článok VI 
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: 
2.  

    1.1. nájomca je právnym subjektom platne existujúcim podľa zákonov Slovenskej  
republiky , podpisujúci je osoba oprávnená konať v mene nájomcu; 

    1.2.  nájomca nemá záväzky voči Hlavnému mestu SR Bratislavy, príslušnému daňovému 
úradu, Sociálnej poisťovni, ktorejkoľvek zo zdravotných poisťovní, nie je 
v likvidácii ani v konkurze a že nie je voči nemu vedené žiadne exekučné konanie. 

. 
 
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.   
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Článok VII 
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 právnych predpisov. 

 
2.   Pre právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia         
      Občianskeho zákonníka a ostatných platných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 
3.  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 
zmenené opätovne prijaté alebo priamo či nepriamo nahrádzajú pôvodné príslušné právne 
predpisy alebo ich ustanovenia, v nich platnom znení. V prípade, ak sa niektoré 
ustanovenie tejto zmluvy ukáže (alebo sa neskôr stane) neplatným alebo neúčinným alebo 
neaplikovateľným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú 
platné a účinné. Zmluvné strany sa zaväzujú 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. 

 
4. 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.  

    
5. Nájom pozemkov schválilo Mestské zastupiteľstvo hl. mesta SR Bratislavy uznesením    

č. ......../2014 zo dňa .........2014 v súlade s ustanovením § 9a ods. 1 písm. a) zákona         
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. 2.  

 
6. Zmluva sa vyhotovuje v 7-ich vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých po jej 

podpísaní zmluvnými stranami prenajímateľ obdrží 5 vyhotovení a  nájomca                         
2 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 podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa v zmysle § 47a ods. 1 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 546/2010 Z. z. v spojení 
s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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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    
 
 
 
 
.............................................................                       .................................................................. 
doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc.      
primátor hlavného mesta SR Bratislavy 



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

konaného d ňa 5.5.2014 
___________________________________________________________________________ 

 
K bodu č. 16 
Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na dlhodobý nájom nehnuteľností – 
pozemkov parc.č. 19715/3, parc.č. 19598, parc.č. 19599, parc.č. 19603/1 v Bratislave, k.ú. Vinohrady, 
za účelom vybudovania areálu reštaurácie v lokalite „Železná studnička – Rotunda“ v území hornej 
Mlynskej doliny 
 
Komisia finan čnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ nebola spôsobilá 
uznáša ť sa, z dôvodu neprítomnosti nadpolovi čnej väčšiny všetkých jej členov,  v zmysle Čl. 8, 
bod 2. Rokovacieho poriadku. 
 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 6.5.2014 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 

 



 
 
 


