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kód 5.3. 

5.3.1. 
 
 

Návrh uznesenia 
 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 
 

schvaľuje 
 
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nájom a uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena k pozemkom v Bratislave, k. ú. Staré Mesto,  
1. časť pozemku  registra „E“ parc. č. 4477 – ostatné plochy vo výmere 14 m2, ktorého 

hlavné mesto je podielovým spoluvlastníkom v podiele 19/60, pričom výmera časti 
pozemku prislúchajúca na spoluvlastnícky podiel hlavného mesta predstavuje po 
zaokrúhlení 5 m2, 

2. pozemok registra „C“ parc. č. 4501/6 – záhrady vo výmere 4 m2, 
3. pozemok registra „C“ parc. č. 4501/8 – záhrady vo výmere 15 m2  
4. pozemok registra „C“ parc. č. 4513/2 – záhrady vo výmere 103 m2  
5. pozemok registra „C“ parc. č. 4513/3 – záhrady vo výmere 13 m2  
spolu vo výmere 140 m2, Ing. Gustávovi Lacovi,  a JUDr. Pavlovi Baginovi,  za účelom 
vybudovania a užívania komunikácie a uloženia inžinierskych sietí,   

 
1. za nájomné:  
1.1 18,00 Eur/m2/rok, za obdobie od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy do konca 
mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie, čo predstavuje ročne 
sumu 2.520,00 Eur, 
1.2  8,00 Eur/m2/rok, za obdobie od mesiaca nasledujúceho po nadobudnutí právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia, čo predstavuje ročne sumu 1.120,00 Eur, 
 
2. s výškou odplaty za vecné bremeno: 
2.1 predbežnou  500,00 Eur      
2.2 konečnou, ktorá bude stanovená na základe znaleckého posudku nie staršieho ako 3 
mesiace pred uzavretím zmluvy o zriadení vecného bremena, 
 
s podmienkou: 
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude 
nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.  

 
 
 
 
 
 
 
 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
PREDMET:  nájom pozemku a uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena k pozemkom vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, k. ú. Staré 
Mesto  

 
ŽIADATELIA: Ing. Gustáv Laca       a  JUDr. Pavel Bagin 
      
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV:  
         celková      
pozemok  LV č.  druh  celková výmera       
parc. č.    pozemku výmera na nájom   

reg. „E“ 4477   9089  ostatné plochy 1414 m2    5 m2   *    
reg. „C“ 4501/6 1656  záhrady       4 m2              4 m2   
reg. „C“ 4501/8 1656  záhrady     15 m2            15 m2     
reg. „C“ 4513/2 1656  záhrady   103 m2 103 m2   
reg. „C“ 4513/3 1656  záhrady     13 m2   13 m2      
      SPOLU:    140 m2 

*  Poznámka:  Hlavné mesto SR Bratislava je podielovým spoluvlastníkom v podiele 19/60 
pozemku registra „E“  parc. č. 4477 – ostatné plochy, LV č. 9089, k. ú. 
Staré Mesto. V registri „C“ je pozemok vedený ako pozemok parc. č. 4477, 
LV Ø. Z požadovanej výmery prenájmu 14 m2 prislúcha po zaokrúhlení 
hlavnému mestu spoluvlastnícky podiel vo výmere 5 m2. 

 
ÚČEL: vybudovanie a užívanie komunikácie a uloženie inžinierskych sietí:  

- k nehnuteľnostiam na parc. č. 4502/1 a parc. č. 4502/4 vo vlastníctve            
Ing. Lacu, LV č. 3758 a  

- k nehnuteľnostiam na parc. č. 4502/2 a parc. č. 4502/3 vo vlastníctve         
JUDr. Bagina, LV č. 597 

 
ÚČEL ZRIADENIA VECNÉHO BREMENA:  
 vecné bremeno bude spočívať v povinnosti hlavného mesta strpieť uložené 

inžinierske siete na pozemkoch hlavného mesta 
 
DOBA NÁJMU:  nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú 
 
VÝŠKA NAVRHOVANÉHO NÁJOMNÉHO : 
 
je stanovená na základe Rozhodnutia č. 28/2011 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremena –  položky 
11 a 121: 
 

18,00 Eur/m2/rok   za obdobie od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy do 
konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné 
rozhodnutie na stavby, čo predstavuje ročne sumu 2.520,00 Eur,  

8,00 Eur/m2/rok   za obdobie od mesiaca nasledujúceho po nadobudnutí 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, čo predstavuje ročne sumu 
1.120,00 Eur 

 
VÝŠKA NAVRHOVANEJ ODPLATY ZA ZRIADENIE VECNÉHO BREM ENA: 



  
predbežná odplata - 500,00 Eur  

 - s uplatnením postupu podľa poznámky c) Rozhodnutia č. 28/2011 primátora, kedy 
v prípade, že výška predbežnej odplaty za vecné bremeno pre podzemné inžinierske 
siete vypočítaná podľa jednotkovej ceny je pre fyzické osoby na nepodnikateľský účel 
nad 500 Eur, výška preddavku sa upraví na 500,00 Eur 

 
konečná odplata - bude stanovená na základe znaleckého posudku nie staršieho ako           
3 mesiace pred uzavretím zmluvy o zriadení vecného bremena, v zmysle ktorej sa 
hlavné mesto zaviaže za odplatu strpieť uložené inžinierske siete.  

   
 
SKUTKOVÝ STAV:  

Ing. Gustáv Laca ako vlastník k nehnuteľností na parc. č. 4502/1 a parc. č. 4502/4, 
LV č. 3758 a JUDr. Pavol Bagin ako vlastník nehnuteľností na parc. č. 4502/2 a parc. č. 
4502/3, LV č. 597, požiadali hlavné mesto o uzatvorenie zmluvy, ktorá ich bude oprávňovať 
vybudovať komunikáciu a uložiť inžinierske siete k nehnuteľnostiam v ich vlastníctve.  

Ide o vybudovanie jednopruhovej obojsmernej účelovej verejnej komunikácie 
funkčnej triedy D1/20 vo svahovitom teréne medzi záhradami. Dopravné napojenie je riešené 
z jednej strany na zaslepenú odbočku/vetvu. na parcele č. 4496. Z druhej strany na hlavnú 
časť komunikácie na parcele č. 4477. V trase novej účelovej komunikácie bude vybudované 
parkovisko a chodník so schodiskom na prekonanie výškového rozdielu.  

Komunikácia má byť vybudovaná na pozemkoch registra „C“ parc. č. 4501/6, 4501/8, 
4510/3, 4510/5, 4513/2, 4513/3 – LV č. 1656, na pozemkoch registra „C“ parc. č. 4568/1, 
4508/3, 4508/4 – LV č. 4429 a na pozemkoch registra „E“ parc. č. 4477, 4496. Pozemky, 
ktoré nie sú predmetom tohto návrhu na nájom sú zverené do správy mestskej časti Bratislava 
– Staré Mesto. Žiadosť v časti prenájmu zverených pozemkov bola odstúpená na vybavenie  
mestskej časti.   

Dňa 1.12.2010 bolo vydané Záväzné stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy 
k investičnej činnosti – k investičnému zámeru komunikácia – inžinierske siete.  

Dňa 26.6.2013 nadobudlo právoplatnosť územné rozhodnutie o umiestnení stavby 
1271:   komunikácia – inžinierske siete. 

Návrh na schválenie nájmu pozemkov, k. ú. Staré Mesto, žiadateľom ako prípad 
hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, predkladáme z dôvodu, že žiadatelia sú vlastníkmi 
nehnuteľností v danej lokalite, pripravujú výstavbu prístupovej komunikácie nie len k svojim, 
ale aj k susedným pozemkom, naviac, k vydaniu stavebného povolenia na pripravovanú 
stavbu komunikácie žiadatelia potrebujú preukázať, že k pozemkom majú vlastnícke alebo iné 
právo podľa § 139 ods.1 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon). 
 
STANOVISKÁ  K  NÁJMU   
 
• Oddelenie územného rozvoja mesta – pre dané územie bol schválený ÚPN zóny Machnáč. 

Dotknuté pozemky sú súčasťou regulačného sektoru č. 7-11/21, pre ktorý platia 
nasledovné záväzné regulatívy z hľadiska dopravy a technickej infraštruktúry:  
k územnému konaniu spracovať dokumentáciu prístupovej komunikácie a technickej 
infraštruktúry v celom sektore v nadväznosti na okolité sektory, zabezpečiť vydanie 



územného rozhodnutia na prístupovú komunikáciu a technickú infraštruktúru k stavbe pred 
vydaním územného rozhodnutia na výstavbu objektu. 

 
• Oddelenie dopravného inžinierstva – nemá pripomienky. 

 
• Oddelenie koordinácie dopravných systémov – referát cestného správneho orgánu – sa 

k nájmu nevyjadruje, nájom sa netýka miestnych komunikácií I. a II. triedy. ulica je 
miestnou komunikáciou III. triedy, kde cestným správnym orgánom je starostka mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto, je potrebné vyžiadať ich stanovisko. 

Starostka mestskej časti Bratislava – Staré Mesto nemá výhrady voči nájmu za 
predpokladu, že pozemok bude využitý v súlade s funkčným využitím 
a platnou reguláciou v zmysle územného plánu. 
 

• Oddelenie správy komunikácií – komunikácia nie je v správe hlavného mesta; v záujmovej 
oblasti sa nachádza vzdušné vedenie verejného osvetlenia (VO) na stožiaroch ZSE 
v správe hlavného mesta. S nájmom súhlasia, žiadajú rešpektovať a chrániť pred 
poškodením zariadenia VO, pri prácach dodržať STN 73 6005, pred začiatkom stavebných 
prác predložiť projektovú dokumentáciu.  
 
Poznámka: v článku IV ods. 8 návrhu nájomnej zmluvy je nájomca zaviazaný splniť 

stanovené podmienky.  
 

• Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene – nájom nie je v rozpore so záujmami 
životného prostredia, ochranou mestskej zelene, územnou ani druhovou ochranou prírody 
a krajiny.  

 
• Stanovisko z hľadiska technickej infraštruktúry – pripravovaná investícia by mala byť 

prekonzultovaná s BVS, a. s. a s SPP, a. s. 
 BVS, a. s. – sa vyjadrilo k projektovej dokumentácii pre vydanie územného 

rozhodnutia s podmienkami, ktoré musí investor projektu dodržať. 
  SPP, a. s. – k navrhovanému dopravnému napojeniu nemajú pripomienky. 
 
• Oddelenie miestnych dani a poplatkov – neeviduje voči žiadateľovi žiadne pohľadávky.  
 

• Finančné oddelenie - neeviduje voči žiadateľovi žiadne pohľadávky. 
 
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 08. 09. 2014 na internete a  na 
úradnej tabuli svoj zámer prenajať uvedené pozemky z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa. 
Materiál bol predložený na zasadnutie Komisie finančnej stratégie a pre správu 
a podnikanie s majetkom mesta MsZ dňa 9. 9. 2014, ktorá odporučila predložiť materiál 
na rokovanie mestského zastupiteľstva. 
 
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 1152/2014 zo dňa 11. 09.  
2014 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému  
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať  
„Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 
a budúceho zriadenia vecného bremena k pozemkom v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, 
Ing. Gustávovi Lacovi a JUDr. Pavlovi Baginovi“. 
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prc tafor.ii.tr T r

r:], .," * I'i^ 0l u ''
komriikjLcir niiDicskc sicrc p.d a j MACS Otu\l 56612/1211751i (l1(0 lc m! tuvr r rl

rm.cka 15Ll,trorip \dcn.dob;ebol.cFreli.iourczdclcnituparcely''l5llil rill/:rli lrl

hilonn,'jcN V,is, tc UTn,n! plin hhvniho meii SR R.rtisLdrt rok1007r'chozmonr_rd'plrrr'ol
r znrtryadoph,ky0r si' zva.jtrld nr ad.en:

'-.. ,r',j l 'r0ol tr id.-_ ' '0d: ' !:Ip
o" 'do d '.m opl tri 'ol h a!' ' lr'

@1I14!l--rlLli
rr"-rpr.*'r ;,r'",.i"1" o vasom zjtrlnovotrl (zotri Tiskde nrhli3drtrttrr o ^trej'roridi 

lid'

Loozoiltrieme. Zcnicdmcton iLz. roDirnovtcj irrhnnrcic ni! sir Neltolop tr rnnhtk poTankl

L:;.*-Dlr-Ni; i"b-,i.i" rd n! po^NL udz. blf \vdr ii riraryri li!d3''Li'n'

infonni.i.i. i Nl.\GSORM1196l/l'110ll3z.dilr0l01l0l'lpldij'dcDtukodo
n.bo.sclil:iLcninorii,4 ,oplinovr.ird.kurcnricinxLcbojeiz.r)adoPlnl).



MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Pfm3clenenem 1. P O Box 192. 31499 Bratsava 1

sulloRNE s'r"\NovtsKo

l.nivfhu n! prcd!j/prcnijon nchnulel nosti bl, m. SllllrNtklrr
za ohlnsl doprarl

A: IDENTIFIKiCIAPODANIA:

.l,itrrt) 5:.1\1.05 0l l0 I |, !t! \t \as s\\t rr-0\ t0l].
vAcr40t3l

4,.r._ruKlN
Zi"dd"r

KoL.bnNk.ho ulici.

lt*lJ,,rl*1*

Vrbudovanie rnicnn!:l krrrnti.Lt.

4.r7? (vo \jnflt .<1

Oo 1)inere l0l n, ).
' ). t50l/4, t\, \-nr< < I nr 'l5lr/2

r5rl/l (\! \rorgltlj n)

!-i(I STKOVD STANOVISKA ODDEL]INI;

lll r)ltJcl.nic ilonrr\ nil'o nl.inoL!ni! r ri!J.nrr 'lonrrL\:
05.0t l0l.l oDP tljAC 4Ll2.l

ODI/l2.lr.l-l

K rriej tiadosii . \IAGS/SNMII6708/201+- lvlAc/.10215 zo dn. 27.02.:01,+ o sll.ornlo
k Dijnf poTdnkor l1?7-!o \in.rc rl nr.,ls0l/6 !o \!h.r.4 rn:.1513, vo \rnicrc l0l n:.
.lsla/a \o rrinere ll n'. (osh! poze'nk]parc.a.1.1t6.prrc.a'1i08r1.l-.1-,1510/1,5.li.i

Srnr. \lcno \ l.krlit. KonbiNkih. trli.x - rxnl.do lj \t.iL Slara N1c$o zi uaelon
DblJlranil rnieshej koinunikicie (zir{laleL je rlrlni(oin pozenr(or D.rc. . .l5olrL r l).

{ Po,llrUl:l ZNt.chnia$predmel#prrel} nrchidzrr seklorcch:. 7 llill
1 KI)D Kotubinslaho Midshd kotuudikid! i'itin,.slo sier.- si ODI \UndrolaLo

nNlolj.r nmo\isko.r MACS/ODP/5:,111/ 0 117669 NIA(;s()lt\1/j5297/t0':117669.
ODfrT6l/10'cs.27.102010 Ni sl.vbu bolo 

"dini 
Ziliizni nano\isk. hldrndh. itr*rx

sRBtulisllrjkinv.{id.cjrnmosti\l CSroltMl,/5j197/10-ll6097.rll 12 1010.

Zhl'rdislrx zritrinrol doDrarniho ininriersn_! k ntijnu \)!sie uredrnlch po7.nrk.v zx
Lia.lonr Dbudo\!niaa uTiuniaprn(ulro!Lj kotitr.iritcir trcriirnic pritomidJi'.

ro.trl t0lr
.\L i i i! r r.,.,rilr,,r:

M3{r !W, td r&! * d6!ebrsaad



Ill. It!I!r.it !cnrcl,u \n' i, ndr, d.entru:
I ..]lrt.r t ^ ! \L,l! | r 'lul.rl Lr lL 'l

Scnihl dnr r,r,.. ,lrx,,

7 hlxdnkx fu1.futr' c.$riho sD'rrneho..gnnr s!..!tildrulcme. ni!onr
konruf,l,:ir,j I n ll ti.dy (orabnrkdho !lir! jr NIK lll. ti.dl. kde

olg0on, Jo {xion!i\lc lJ.xlisllf. sli cn]es{.. \ttirdxil. si ldr sl|Do\isko

a-l: Oddcl.nic snr:lrr komun
i.l t0l4 11,! a .dd.l..iai OSK,lllllrllll l

lli ll.1

Konnni[.i.irKo.rbioslalFrlilxdicrc\ sprirc[]rrfah.nestr
v zLiLLimorc oblNli s! nachiJ/x \zdurni vcdcnir VO nr rlozitrFdr ZSI \ \[i\r h!r\naho
Ncslr srhhsnn. s nijnNn Dozcnrlol vk n Srdi\leslozxDrslcdorrlch0odnrienor:

- 2iid.Dr. r.ipckrovxi.chrinil p.ed NiLodcoi.r ririxJciir Vo rsDni\'. hhvnlhn

. pri prac.chdoddi.vraSTN7l 6005.

. porr.htr vo hl$ir'M lel i 01161s10151.
- fr.d zxii lioDr !n\cbnich t c Ziailme[cdk)zif l'l) nx \tild.rLc

t!.l.tol4
Schrilil dirx ,nc,, l1lirr,]: t{J.t:0tJ

lr!. K\.ronava a unii
Txsruf krna i ixdiLel x nr!!trtiti

l,hni!hir.lh!!il, kda llli
z!1ul!i ;:iLtr i !v.n||ir,i



II'AGISTRAT HL.AVNEHO IIIESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

oddelenie iivotndho prostredia a mestskej zelene

PimacaLne nam 1. P o Box 192 814 99 Bratislava 1

Lis10 i. MA(;S SNM-16708/14/40235 zo dna 272.2014 $e nd zdkladc tirdosri Ing.
(lusriva Laca. potiadlli Oddelenic 2noltho p'!$'rdia . 

'neslskejzdcne o ljadEft e kniijnru ar{i pormkov regi*x..c- F!n. i. 1177. 1i01r6.45ll/2.
'15ll1l k.n Srard Nle{. K.abinskdho nlica. BratislN.. Celkovti v!ne[ poTrtukor l7l nr2

Po lFlludovani rEdl.tenej ziadosi zlfrdiska zduin.! oddclcni! 7ilorniho

Dro(edi!a in$$kel zelcic. alo aj ochnnr prnodl ! kraii,ry konstatuicnc:

Po2.nlkt.ie si rcdcni ak. Flochylerejner zelene.lodla zjlo0aNR sRi i.1312002 Z.
z. o ochra.e prirody a kr.jnry v zneni Deslio$ich znrieo adoplnk.y yue i plxri L sllPcir
ocln arr V r:rzeni doposiaf nebol zizi aD enlni ln dlj l isky' chrrne.lcb dn ro \ ftu D! rst.
n6ry. V zeLinrovom nzeni nensd drcvin) ch6Dcni \zinysle S 49 ciloyindho znkonaoadraN
prnody akraiin!. Nijom pozdnkor ni€ k v rozpore s0 znujmani iivoan,:ho r.osrrrdiri
oLhEnou mrarrkcj ?d.nc, nzehnou rnidruhovou ochmnotr Drirody a krajinJ.

oddclcnic sptri\T Delnnrlel nosli

IU \': ?l

vec: Ndiom pozcmko! v k. n. Smi! Nleslo. llnlislala - vriadr.nicl

lng. Kddina Prostc o\ska

I or:@b" "'r



c.j MAGS oUGG ,ll 924/2014-,r0 23!
l\'tAcs sNM :16 703/201.1

a. OUGG 2 I lr l.l

1rij, TI/|]94.r EtAi /ll
5l.t0l4

r0.l r0r4 1 1 0l ?0lt KdN:s^lh ,t: s1'.j

Srano!isl,o tcchnickcj inlraitrulinry

Zisoborlnicrodlu,odk,balizovrnio: lng,Dani.llospiiil

I'r'cnjcia by D.la byr' prekorzultounti s Bvs.d s. Je nozDi. zc budn mdl ziuienr ozoki'h.Lxnic
lr.koniltukci!) vodoradu alcbo yln.yLru kanlliztcie n! ich niklady. Podobne aj StP.a.s

Zisobolanic clcAtrickon energiou I Ing,let.r Er.iko
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MAGISTRAT HLAVNEHO IVIESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

oddelenie miestnych dani a Poplatkov
Bagoevov:9 P O Box76. 35005 Bratslavass

Oddelenic sFlrivl nclnulel.osli

Tll

,44 t^4 s6 Ptfoa

N! zrkl.de vatel ziadosti Vdm v znysle $ I I ods 6 zekona'' 561/2009 Z 7 o sprt\c

ddri (&irort p.riadok);ozreneadoplncnj nieklorich znko'or dmtuLr]cme nNLedose:

Rolerit o$al.r'ch dlni nccliduic vevidencii {!Nc m tnanie lercjneho orcslraDn\a aanl

v evidcncii dMc z. ubytovanic rne GuslivaLacu.

lGleriit FO.lanc z nelmule|nosli necviduje vodinenolanemu tiadne pohladnrk!

Refer* konnuriil'Eho odpdu nee\iduie tori menollninu Ziadne pohl'adivkv'

;: !::,." ;: . ,. 
*;";:;";;;- 

;.. ^- ! 
'. 

a! q€ '@b! 6 ! 
'!



II/IAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

finanan6 oddelenie
Pfmacanenem I P o Box192. 31499 Bratsaval

o'ldele.ic stx':ivy D.hnutcl.Ixri

\rrr.,r!l 0k

Onin,.hio o pohl'idivka.h

Nx rrkLxdc vxicj ti.dosti ro veci vy.GLonia poLrLadivok. \'iD t):nb o4rnLL orr. 7.
vdo$lrrirh dolaadtch rnriorniciich, krod boLi dt'ftcnd m fimnanc oi{leLeni. /i obtL.br
0i l.l.21.r10 do 03 0l 20lt cridricDre zo$abk pohladi!.1 roai:

.O NTERNET
h{d€@t,*hr *

0,00€

Z:no\eil si v,i[ dovol\jeme jrripoinenni. ie h€nat .dJcLcnie nednpoturc Jalxb,i/tf
.fLxt.ov drni .poplnlko! a koinrtriLDt odFd Vo veci zislcnu dxntli.h tohL x!.k
rpoplllr.o\ 7a.d|xd jc potcbii sa obilil naoddelenie hic!.ycl drtrr x Doplal(o! nr+rnrxr

!cdLici liMnar!ho odrlf l.nra



IIIJS.I.SKi .]ASi. BIt 4TIsI.AvA,sTARf MtrsTo
vaj.nsk:ho nibr.iic 1.814 2l Bratis,zva

\ ! 1L'nL rji6 r's;6 r0 ; sT^/t,tr r{

r{ozn{JDNLtIt 
-"/t !t:/t ^ '

Msrk; aas Brrlnl.va Slar6 Meno, *o lrisfunl silctri! ind (dnbi lctr ..nrebtr] Lnd I p.dla \
llrznl.orai 50/19?6 Zb oizcDnon plitrovatri a {rvcr'roi, poriadk0 Gkycbni zi[on) ] zD.n n.skorijcl
Fdptr.\ (,l.l.r eD .irlebri zikotr') ! iadvizioir tu ! r: pn'n i) ?]jkoDr i 17r/ eto Zh o til.rr'r nriL
sl.vsske ,.tlblikr Bn[nLave v zneni iskoriLcli ledfro! ldr]cj hn..zilton ohhlnonr mene ) rit .4r
nxlutu hLavnih. o.na B.ris iyr, r ftLrizrorinr ! I pism .) zekoM. 603t200i zz olrirrq:prtire )r
luciia plinovarLe *aveb,l r.rnd.k r biah. I oz'ncn dopLieni zikonr i
nt'o\arj3!r!cbnoD poriadktr (siavebDi Ziroi) v zr.tri nrslor:ic[ predptov. ! r]draznoniia ri I fisDc)
?;LL. ir a 1161200r z z o DrechoJe tri.krorlch p6sobnoni zorsifor ihrre stni$ Dr 0b.., i. \1i!ic iz.nDi
tdllrh$incslo.iichpEdlisov.vz,nvslc$46a47zikonai7trt't6iZbosjtrivrd kor{ri($ftuy
i,.iLadok)rz@incskodich pEdp;ov (d'rlc lei,.srrrJ, porifrdok l, zxtiiperi sb.nkDu ir(rl.j.dr
r znr,h ! rr'.dsr TrkDdo r'r,vrom mene.

ri podarde yytoDrtrih. k.tr,rx ouhodotktlo

I'odla5!-rl9rl9r$ryebnel$;ioraysporeniss.lwrrlGkrr 451/l000zz k10ro! e vrkoi;lsjiL
;rod {dlva {oro

rozhodrnii€ 0 un'i€nnrni ealbl r271
lno ir e m.trjc ndcbnj po^nok. un,enijujc sa st.rba na riom, uriujrj r FdmLcrk) M urjilstr.ntc nrvby.
ri,r's. po:rdavk) trr obsafL porek.ovej dokrDbia.n a ir! ptitrrs.i rorrodntrria, pre nalbtr
"<fdIiltrl,;l,o ri. kodruikiLr ! irznri{!kc sieGi na poTeDrkoch pftr !,iii7. 45nl/3. i50l16.,lji0ij
l5l0|.4i0l/1, 1502/.r. .1502/r,450rc, 4505/2 450311, 4s03r4. 4503,3,4511r. 451:l/:1, 41q6, llltit.
ril.1r2. rllvl ki S[i MenD, pE rarhova&]ov: lng 6uniy Laca. B.ttov,i l2E,3lt0l0 Bdislav:
aJl-D.frvd Ba,qi',, Udoln{ tr|.i. 10, 3ll 0l Rnrislc\a, rak ako je zaltrtnal]j !ihationr rri[rcn
Loo,di,an,cj si(ri.ii.lloriacom icoddclLlctbi priLohf a l rolrro rozhodd{ir

r'c trn'ie*.eni€ r rrojeklori prip.,ru s{ nriujri rhio podnicnky;
Archir.kroDi.kd a urb!nisdrka nodnicnLl:

lrrfni',.j. $ Fdnopruhovi obojlieni itdovri kDmunikaciR tr D1/20 5 dopnvnio Mpojcii nr
.slcp.nu odbDaku zKorabinsk,iho ul napr.ci.4196 ki. shru Meno, ! raf ktortj * u'nieniuj. prkovisko
\i'oiio!o! lihybne a vl'trr v kor.ov,j iani komu.ikicic s lnLi*riuje lhodnjk seal str.d srron
mpojeDtDi m daKiu iasa komtrniki.ic (onbinsldho (1. n. pozcDku pma 4171 ki. Slxd Nlcno
(o,nlrikrsir sa umiestiule ako rlq i, doamna dolba do doby a.ien adoplnkov Lr'PD.z \l.rhnji
IJrnrsilDje sa: vodovod DN 100 (dl. 14?,0m1s napoieri'n 0a vercli)tvod.vod DN 100 v pozenk! p:r. t.417il
kr ShraMAb a DN 30 v pozcDiktr CrE.a.4496*rj Sbrd Me{o yKorebhskahort: g.avnainrkam Tnur
LrNj00(dr |4,in), so aunenim do kaDdjaitJldho zbenaa DN l00 ! Kor$iskitro trt., ! pozenrku prj.d
a471li !. Srari Me*orSTL pl)4ovod SfLt rN r0kPlltDPE-D6j {dt |5.0m ). s mpojeDj'n i, qnhLjri
rozvod pydr STLI OCDN30 vKorabinskiho tr1, lpozmku Cma 4417 ki Skri Mcno: prlorlr
exrtujL.d, lzdunDr.h vedcni N\ do zene alybudovinio .ozpojovacicb 3 isria.ich striil c( mo:ior'
pip.lerla brd'icich mvi.h NN pripojok N^- rozvodyr vrtcjM o$cncnie irtekomLnikaini ro^od!
Ij,nr$iovada ritinie6ke siete bud,j rerelni (o'nd.ikicia aintinieEke sieie, sa umie{ittrji ia poemtoct)
prrui.41-/1, 450t3, ,r501/6, 4510,l5, 451011,4502/1, 45|'14.45A2]l,4502t2.4506/2. 450311. 1103/4.

o3.i 0 .", \F o b.r
!pozankodr prrca 45t4tz.45l1A.4515n.45A2l7,150212,4502/1,,!5t0r,4506/2.4502/4.450t/3,4503/t.

ctunthir nn iavebnd ohj?ktr:
so 0r vodovod a odbodkl k jednoltivim objek(om
so 02 Kanaldcia a odbol:kykJ(Lnddivim objekrom
SO 0l STI plFovod a odb.iky kJcdnorliim objekrDm
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Lirnsijui, $ dv.IIDPE tuD 10/ll r pozcdrko.l tarci 4 01/!.4510/1.r514r1.'liilll.4llirrr,
\trillhro.ukonile,L6k.fcovkrtr,i prcbLdi..p.pojcni!rrofl;rk'lJ,'ktrr|ru se{ \ tr7i'l

umi.$iiL c sa vsljni. sl.ri. jM,,ot,.uliovi komLDikirir ! oboj\m{mL rDeiaroL prems[otr rtr
DLr:0 oprcn,lnLircj lnkc od 1.r5 1,0D. vdl 9l.6sm sdop*viln MpoicniD n( rdqrci! odlioakt
rtodiNkdioul.drpozenkupxrci4196kl'ShdNh$o.!vrsovrni.ezpozunk)lfl.il491i.rlloij
ril:r'l ]ilorj. 15l4/2. 4503i4, 450611, 450?rl. 4502i.r ku Sh.i:
rozenlolh pm..t 1503/,1 a 1503/r k.!. Sra* Meio un,i.$n,j'iI tDkovace niira snro;mlor rjlrvbm
po/lt k,od.h e m hmD,c' pouemltor p&i. 4503/l r,1503,1 k[ \hrn Melo uiiLesi uie opom]'mM
: lFzd n? poz.mku par! i.1501/4 a50211 k . Sial€ vetro Od jml&nj{ XU Kv
l09i 6S poranLJu konr!ilki.ircl,odni[oD s erle'iatur ! 

'n 
s.hod nko sPremenLnotrji.korldD z.0Dr dL

rl.t6u s mpojeDrn Da drins is1 Ko,.[ Nk6h. !1, r poztn](L pifli 14?7kt
i.7 p.:e'ntl pma 4510/1.4501/6.l50l/3.4i02/l li'i. Shi Mclo Nlrr rklon lto unikicre vpoallzrotrr
skone buie ll.95o/!. pn.tiy sklotr 2% lte zFzlnosa vzrinoD ohdolri \a [omsnnilo unariujc
s e ektr.kim !l,revonr. Dazdb!a vod! zreLee komutrikdcLe budi odvrdz ,e ccu vfLne r odrcLliiov.!i! Z .bl
lr-r lion iricie nr p.rcl 4lr1 kI Sr'r Msio ( Konbinskaho ul) !rtr$. rrpojenir un,ien,iovln]ol

SO 03 sr trr, 3iinLjc .ko $rrba doirDi do dob] znricn a dopliikor LrPD Z Nlad,nid

toiirdrvk) yypljarin( zo nanolhlt dotknu{.h orgrniritiir o.gin0vnitFj sPr6w- obcc tr iidniltoi

Hh\ rc nra. sR ttmislla, ORI\I
. o, ruj.o. kodDikdc,u uinieirir'ako mvbu doia!,iL do dobr zmien adoplok.v UPD Z Ma.l!'ia 1

.di\.du. ie Ma B,atislara Sbra Mcioprchlisih. r! reprclezm ko'nlnikiciu d. svoFj \Ut\-a).

' trDurll,i.r ocliudc h'rdenxdosielemk{nyd,koni!.LktcLi, slc po7idtr eN kon nili.! 
^drvra 

.ro
\ rqiii, $eloYil ko nunikacr

i rprpadc te suiai'ou sovlJy r. viazdu (pipoje r). ts|) iti,ra rebo 7tui.ric
jeivLLrL.eho vjazd( z dorkiutr koDtrD,kicic na su$dni nehnucinon. ie prc i'zcntr6 koMf. iotrlLrr
d. ntir'zirdztr. neimvisko pkluiDiho c*tn6ho sprivncl,o olg*nu,

. pr.,lloiii vdnrci n:vebniho kor.nir ! kolaudiitulio kotratris na odd tivorn,:ho pronredir Mrg6tntu
hL'. SR Bftlnlarr projckro{i dokutrrtrttciu m Fs'idenie 

'naL6lio 
zd.oja neiislcnh ovzdu!i. zhlndnks

o.lrmny oudu!ra podla S l4 7ik.
. vykonirif mveiiin,i imno! !rLil.de surinoveni.nr vZN aS/1991 odar.nllvoni overcji'i zelei na

Lizcdi hhvnaho mesk SR Bohshrl.
. peukiaf v {avebnom konmi rieienie nz}ladania skonuiilir_m odoadom aHadaiia sodp:dmi zo

ddrbnej ainndni v s,ihde s plaininl privDyDi f rdDismi,
. ri,ic${if kotrsjDcry,tsp zbeDa nidoby pre koDuniln! odpd na vla${o'n ]lozeDku 7a dodirna

Ly-rrcrr.ki!lr. c$cti.ki.lr aporipotianych pod'nienok, unieinetrio rie\ia i.k, aby obnuhr zlieiftho
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. dtln niceil prorck(o!.irokrntrdi.ic tiadxN fadl.t r'Dr r1adreni3 BrS
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z.urlizrl. ZSE, a.s. jrfo$'edtri.Nom dc6xkej spolodnoii LNIF-MONT,s r..,
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r.re r:iDclk\ 3 priponietrr) vi.ilo lehoro idroh tlmiro uix!'jkuitDranra !lllxlrni 7i?dt rime{|r

i *ri:i,n po.,jdir"d,'l,.r.",estreii! rul,r- Fdlr ir7 nrr.bocrr! zikotrx Izisril trrirnreii:r'
d.onDoru ! l,lrLltrki i?ronl v.srio uvorn. pronrcdLc Pre !zenie, \ kr.tur sa L Di.iri{'ic ? ror dok.rdrtro
*,1', ri . or-r, u.."'r rri, hr".".r(
:diphkorrrzcnojrlifzonrNhdfrri,\ztrznien.dorliro\1002auniciadoPLitor.r'.:005
lieo cnitrLZdazr! faLadenin(d.lcl\Z:!)ilrSRBr.hsar..lit{r03zLjl:2008.srmcnrrd.t'n
rZ\ LiLm SR Bra[:lavt t2]lt)99. ktodm $ v][lnih zi!ii,ri aa5a ir!niiM Fli'N,a!] llla.hnai

D.r nN? r znoiVZN a 2rl00l,:,ltnno!o! od I 011009.
ziliniyipoadryl,d,n doseko.ui 7'll/21 (zenn.hopltrurtr]
7-t\ iiztra rcsnlrriyy I'r,[iril'o]yutirir i I'ri.doio\,:l'o trspoiirLtri! iz.nni:

h'nkrc !q"ilJnnna, !:'robr skrdr. tLedai,e dieln. s rcgarnslri
i,a.\'jr.b, a podniltddsLi rknv !_ s Degdinfh vDLyvon na rpoloacnsLi P.$iedie !'ohohosl]odtsli3
vituhr. stDno\i.Lc olinkr rdtuyi ,a,ndelix vojerk! ? i',e 5bvL-\. {a!b! tranorchu 0'c'rrslt ,.nJrr

trpologickidrhzienrhtpr.r,uikcn bi"!i" odi"rrrdoDisaDroidncnoracL
!oD'i|ntrt,:' sp6sob zirlrl,r, t,.v,zom r d.a*ii .b .kry, ,xdofi i kob.nori ri\[vba. DqnielrLi]dfi

narolitri iitriosf porol.ni: ud.tba, {Atbri [pnv]. p,!irvbi, Do!o{avh,
rinoa nNrbtrcj p'(r) pi! flpoid n'd.rorzsrrvntrri rrocr'y x flnodncj prod'y:

indrrT,sii\xr.j plochr: 0.20,
indd prirodtrcj ploch]: 0 65.
msrnniba rodhtnosl': 2 oadzemfd podlazia prs $recL,a ako lfdkrovic s mri'n,ilns rcdiotr u'.vil.u
ryrz!i rhb. rLus Lsti,pere podlazic, maxiDilie I podrDne podlatie vrnnxlslna ia
f odan,e f odLr:ia n{egulov.nd.
z.l.ii: \pncovd ?ojck! Mdo{ch upra! pozeDk| .ko sLlcan porckrorej
irclp.k1o\adt'n iNenkai!.h liDiia inlc'akanich pflkov. zrchovrf a dfitril vTrrnm -eii \ rozsLnl
pnrriu ionr) stronor paca, re$lladiovaa itrcbn! rure. , icpolrylrovra
i i'tk!ni dcchlii?r'aiii.
dopriya a rcchnirkj infr.!.rukrnr,: k [zcnrinu koia\iu pr. trn esttreri. nNb] objeltlu spBcd!3l
p.olcklov( doktrmcnriciu prjsLupo!tj konurLkdcic 6rfkat.j tiedr Dl r r..ln,ick.j irfmilrulth'r !cdor
fkt.rc vnavdzio{i M okolil6 se*toq a zabezpeiil \ydanie i'-'nniho turrodnuir tr tristtrliovi'
tonrrikdcnLalech.ic,i'infiaituhrtrdk!,!bcptudvld.nini'z.ni6hororFdrdianvi\hvbuoblelft
Sh\dna |J3,..1)' l,cz p' rmcl,. napojenir Da komunikaiDi, siei sPrisrupnif 7j:rnimi crodijloi
s Lnoimsr'.u nodifikicie rieienla tnsovania n,ivn E!pektLte.

Rezelo\af Lrmie Dre rafonmicu-f4.

OoLkDu(i o'sia) sa kn:lvlhu vyj.(hili klad.e, rcsp s potriLcn(a'ni, krod si 7:hnul! do podi,ienol iDLlo
.ozlrcdrrLia, Dlrem podmierok rikaj[.1ch sa $archtr6l'o llovoLcris. rido I'udn prerokov.ni r mDc, sivesfel'c

sYoje siaiorislci oztrin'ili:
. MasndtLl.m sR Bralnhvy, ODP, rtadEnic i MACSODP -r?196/u0Ll tg1Alilti26123 ).n)l
.llau,iDeroSLovenskejep!blikyBr.rislavi.naroviskoaMACsORM55l97D0!01:l'i09lzlL:2010
. Hrv nreio SR gmLinr!., sihl3s a NTAGS SNM.,20905/10.4056D011 z5i201l,a I'\GS Sl'N1

4190t10.1543?2 zo :7i2010, MACS SNM 13470/ll.i4r29 2232.2011, M GS SNM l5?l4rll.

, obvodny iLmd tivoheho pro$rcdir v Bruiirleve- odbo. oclnny prnody alRii), vjjadotr i
ZPOll010l5135-l/rOJ.BA1z l9 ? 2010

' Obrodtrt ilrad Zivonfho prostedia v B tisllve, odbor odpadov,:lro horpodi*f,a. vyjrdreDG
aTPHl1010/05157/l/KLD z l3 3.20i0

. Obvodni Lind Ziroriilio pios!edial ts'atislNq odbo' idhej vodncj spdvr,zPS/2010/05212/RlO/l vri

. okesnE riadilsl'ivo Hslaskaho xza.hmnnehD zbon v tsrdnbrc. naDovsko i onr]z 2191/2010

. Slorexki pozsnkovt fond Brdislav., prehodmb$ $rnorisko i. DEDol2/019?5lzo l6 5 20ll

. Me$ki irl Brdnlava Sbri Msto, 'et ipeciilneho davebn':ho i,radu. $amvnko 2n 9375/2010/Zn
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. Nl$$ki aai' rcr ornrnr |r'odr : ia(trlln6ti o7r' runnro
i :96r51r50,1010/tJRs Nlai 216 I I 20 0

i \hrska irf B,llnlau Sti,i llcro. mTlrodndit i 1r031/rrLr rr32lu

. Knrrl! ndtrel\0o PZ v Brrsihe.

' llc:,.triLir ilrnd vflqtrih. zdrrr.rnicNa BBtnhr. navD!

UZril laal/2010 z 5 3.20r0

rrno 3, sidlon r tlidilLfv. sir.vrr:o i

slirsrkdTv.izi!lesrponihr i.h.\Iad,e'trzn l6rrl0l0u 15 11010

Ohlod,j iLnd Rn Lru. odb .vilrq.chisnr rk,izoviho ri'd'rir \)isdrtnir i oKl{:106llrl0llrl

. LrntLbrcir SPI', s. \)J'dretrre ! Ttr:GlS Vi-lllliz0l0 z6 e rlrrr

' B\Js.rs \ ridlrci e a zllli!020/2010rH7zi07l0l0
. Zsl]. s !),Jdr.rre z] 9.?010.
. SLo!d. TdekoD,. a s. Dladretrie i 230lil0 z l3 ?010 a l30lrL0 713 3l0li)
. o o.r s. r!rd.!ni.7r zil'i:iil0 Siz,r0 r:010
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rrad(rcr srrB OI120l0/000290 ]]iilzz: I l0lr
. .j,,*u,o .1."r SR, 5f6? ichttrieLnelu radku rrinrrbv, \vadrenE I sAirlav 1661110 0

. MsEka d$a ndiLava SkI. venoreL rclrtrukl'niho n'rj.rku, rhtrovisko i c rl59011010/MAjillrf

z:r j.?1]l0: s6l 590/20i1/MAJ{1.4 2l I I z0l li l-il4r 9?6/2011/MAr/llaa /512{rlI

tsotiadrv[e M4skei iALi Br]rshv: Slan Ms1o, rcl lp.ciiiLreho sdvehreho Lrradu. smovurcj vo

w,rdEtri i9S75r20loztr z9 ll z01l]: ,,Dotiadrf o v)_ti'nku zSTN 716ll0 pojckiovanis rri'$nlcb
,;,r*.ki.ii p"ri7r, "kl- Mlnl$'sdo dopntr. rin}L . rcsLoi,ilreho rttojr sl{ - mkbni 
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'l7oitri fLii zn'l
mLovi povDmn Mv'hovdeloh vo viroloYei &$L lolr{o mzrodi'nia. v ihrl ,.vvh rdcDie poJrobfeiinL

oo(lladov, lmjekiover dokrirrticLealeborcJaa$i, PodLnkloiich m6te nrv.bn) [rd urdil dhliic pod'nienk]

:k-i,";si" ',1-,r{'d" i-clri.lro DDvol.o.. do proiekrordl doku'nedioi J[e *vebni Piroc c

nivrlDLlr'oprteni: nr abezpedenie phrira poii rvlty lltcDej Kmiskini 
' 
xdicl\No P7 vBra(iLf\!

a7ircrci splrqric poiiadavkl dotknu.ith orgrinov ap'ojckr Oc sbvebne porolcrLe sDiv'hotri opanetri

prcJloz I M q.Fd'enie KRPZv Rmtkhvc alUaB nrttu lil. SRlratsLavv.ODP

ostrina poiiadavky dodnnrich o.gaDov boli zapracoYand do $rrokDvei 6diroliio rozhodndf okem

podmiefok iikEncich sa navcbtr,:ho PoroLeiia, rido budi PBroko!.tr'i v.imcinarebDiro korNm

lhvebD! 
'ind 

dnr 134201i obd;.l ncsrihiasndianolisko SLovenskULo NTf,Dkovalo liadu tsntn'*
rvddri Doi i Drr2oll/051594 70 14.12.2011. Nav Dvalel kD d u koniniu lircdlotil lzv llehodnotn'
,;'-ni. bhb dorknu€l- -c,iru, v-r'dani pod dDE[012/0l9r5r ^ 

16j2012. v kiorom bol rvadreri
.llilas: nilv $m s rodDienkamL, kbr i nNebnt ind apmcoval do vtrckoEj txni b ororftru'a

l, " 1"oo' ' l' lrlu t i eo no 01
0s .o3i 03 !'.i

hr sftra Msto, krole s! cvidovand na lisroch vhnnidvs i9039 1656 4129 r?58 rlr2 K{iao



D r 0l.0l.20lir sryebri rjrad v!koi.toznd'nci6 [$nc pojcd,rvrnie spoicia s mieiD]m znbvuinr.
/ riorcrD bol. ylhorovena zdDrii.. P.irrirotrr pdJcdnnvani qrojciorr rnieinlD zisfo\siih.Inivtcror!
iraf.rq(:r ! Mhmdrori donderj ouuiriioir vz'nlste I 16 ods.4 nrvcbiiho zikoni. r.boiLilia0rjkn
roDUr I up rl i.Di Zi,dne namicltl aDip"poDr chky

vzhldlonr u urcdcna di,vody navcbni urad rozhodol bk sko jc uveden6 vo v!tukovej n$r

{L 1(LnonLaD bolL prcdlotcn6 nihlasy:
pm.. 4.17r.4496 |riL Srrr!Meno,pa'ctyrcghr.,.t-(Lva9039), sirhtaj HL n sR Bnristavy. vydrDi
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ZMLUVA  O  NÁJME  POZEMKU A ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE  
O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA 

č.   08 – 83 – xxxx – 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: VÚB, a. s., Bratislava - mesto 
 Číslo účtu: 1368287251/0200 

IBAN:  SK61 0200 0000 0013 6828 7251 
 SWIFT/ BIC: SUBASKBX 

IČO:  00 603 481 
DIČ:  2020372596 
 
(ďalej len „prenajímateľ“) 

 
a 
 
2.  Ing. Gustáv Laca, rodné číslo  
  
 a   
 JUDr. Pavel Bagin, rodné číslo  
  

 
 (ďalej len „spoloční nájomcovia“) 
 
 
uzatvárajú podľa § 663 a nasl. a § 50a Občianskeho zákonníka túto Zmluvu o nájme pozemku 
a zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (ďalej len „zmluva“): 

 
 

Článok  I 
Predmet a účel nájmu 

 
1. Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa v Bratislave v 

katastrálnom území Staré Mesto vedených v údajoch katastrálneho odboru Okresného 
úradu Bratislava ako 

             
 pozemok   LV č.  druh   celková  
 parc. č.     pozemku  výmera  
 reg. „C“ 4501/6  1656  záhrady        4 m2                
 reg. „C“ 4501/8  1656  záhrady      15 m2             
 reg. „C“ 4513/2  1656  záhrady    103 m2  
 reg. „C“ 4513/3  1656  záhrady          13 m2    
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 Prenajímateľ je podielovým spoluvlastníkom v podiele 19/60 pozemku registra „E“  
parc. č. 4477 – ostatné plochy, LV č. 9089, k. ú. Staré Mesto, v registri „C“ je pozemok 
vedený ako pozemok parc. č. 4477, LV Ø.  

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

zmluve, pozemky uvedené v ods. 1 tohto článku nasledovne: 
 
  pozemok   celková  výmera       
  parc. č.    výmera  na nájom   
  reg. „C“ 4501/6        4 m2                4 m2   
  reg. „C“ 4501/8      15 m2                        15 m2     
  reg. „C“ 4513/2    103 m2  103 m2   
  reg. „C“ 4513/3      13 m2    13 m2      
  
 a časť pozemku reg. „E“ parc. č. 4477 vo výmere 14 m2, z ktorého spoluvlastnícky 

podiel prenajímateľa v podiele 19/60 predstavuje výmeru 5 m2, ktorá je predmetom nájmu 
podľa tejto zmluvy, 

 spolu vo výmere 140 m2  tak, ako je to zakreslené v kópii z katastrálnej mapy  a v situácii 
(ďalej len „predmet nájmu“ alebo „pozemok“). Kópia z katastrálnej mapy a situácia sú 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako jej prílohy č. 1, 2 a 3. 

 
3. Účelom nájmu je vybudovanie a užívanie komunikácie a uloženie inžinierskych sietí 

k nehnuteľnostiam na parc. č. 4502/1 a parc. č. 4502/4 vo vlastníctve  Ing. Lacu, LV č. 
3758 a k nehnuteľnostiam na parc. č. 4502/2 a parc. č. 4502/3 vo vlastníctve  JUDr. 
Bagina, LV č. 597.  
Spoloční nájomcovia sa zaväzujú predmet nájmu využívať výlučne na dohodnutý účel. 
Pre prípad nesplnenia tohto záväzku zmluvné strany dojednali zmluvnú pokutu v súlade 
s ust. § 544 a nasl. Občianskeho zákonníka vo výške 17,00 Eur za každý, aj začatý deň 
trvania porušenia tohto záväzku, ktorú má prenajímateľ právo od spoločných nájomcov 
požadovať. Spoloční nájomcovia sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety 
zaväzujú zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry.  

 
4. Spoloční nájomcovia prehlasujú, že sú oboznámení so stavom predmetu nájmu, že tento 

je v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie a v takom stave ho do nájmu preberajú.  
 

Článok   II  
Vznik, doba a ukončenie nájmu 

 
1. Nájom sa dojednáva na dobu neurčitú a začne plynúť dňom nadobudnutia účinnosti 

zmluvy podľa článku VI odseku 8 tejto zmluvy.  
 
2. Nájomný vzťah môže byť ukončený len niektorým z nasledujúcich spôsobov:  
 

a/ písomnou dohodou zmluvných strán ku ktorémukoľvek dňu,  
b/ výpoveďou prenajímateľa, a to i bez udania dôvodu,  
c/ výpoveďou nájomcu s tým, že nájomca je oprávnený túto zmluvu vypovedať bez 

udania dôvodu, avšak len do doby ukončenia stavebných prác na predmete nájmu. Po 
termíne ukončenia stavebných prác na predmete nájmu je nájomca oprávnený od 
nájomnej zmluvy len jednostranne odstúpiť v súlade s písm. e/ tohto odseku,  
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d/ odstúpením od tejto zmluvy prenajímateľom v prípade nezaplatenia dojednaného 
nájomného v lehote splatnosti uvedenej v čl. III ods. 2 a 3 tejto zmluvy, 

e/ odstúpením od zmluvy v súlade s touto zmluvou a/alebo s príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka. 

 
3. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva zrušuje dňom doručenia oznámenia 

o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. 
 
4. Pre prípad výpovede dojednali zmluvné strany trojmesačnú výpovednú lehotu. 

Výpovedná lehota sa bude počítať od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení 
výpovede druhej zmluvnej strane.  

 
Článok  III  

Úhrada za nájom 
 
1. Nájomné za predmet nájmu je stanovené podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky č. ........./2014 zo dňa ......... 2014 vo výške:  
 
1.1  18 Eur/m2 ročne počnúc dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do konca 

mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavby na 
predmete nájmu, čo pri výmere 140 m2 predstavuje ročne sumu vo výške 2.520,00 
Eur,  

1.2   8 Eur/m2 ročne od mesiaca nasledujúceho po nadobudnutí právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia na stavby na predmete nájmu, čo pri výmere 140 m2 
predstavuje ročne sumu 1.120,00 Eur. 

 
2. Spoloční nájomcovia sa zaväzujú nájomné podľa odseku 1 tohto článku uhrádzať počnúc 

dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy v pravidelných štvrťročných platbách, vždy do              
15. januára príslušného kalendárneho roka na účet prenajímateľa číslo (IBAN): 
SK5875000000000025828453, variabilný symbol VS 883xxxx14 v ČSOB a. s. 

 
3. Pomerná časť nájomného podľa ods. 1 a 2 tohto článku sa vypočíta tak, že denné nájomné 

vypočítané ako 1/365 ročného nájomného sa vynásobí počtom dní odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy do konca kalendárneho roka, v ktorom sa zmluva uzatvorila. Takto 
vypočítané nájomné sa spoloční nájomcovia zaväzujú uhradiť do 15 dní od nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy.  

 
4. V prípade, že spoloční nájomcovia pri platbe neuvedú obdobie, za ktoré sa úhrada platí, 

alebo uvedú obdobie, ktoré už bolo uhradené, alebo ak z úhrady nebude zrejmé, za ktoré 
obdobie spoloční nájomcovia úhradu poukazujú, je obdobie, ktoré bude úhradou pokryté, 
oprávnený určiť prenajímateľ sám; prenajímateľ spravidla pokryje najstaršiu splatnú 
pohľadávku. 

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

prenajímateľa. 
 
6. Zmluvné strany sa dohodli, že ak spoloční nájomcovia nezaplatia ktorúkoľvek platbu 

podľa tejto zmluvy v dohodnutých termínoch riadne a včas, sú povinný zaplatiť 
prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň 
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trvania nesplnenia tejto povinnosti. Povinnosť spoločných nájomcov platiť úroky z 
omeškania podľa § 517 ods.2 Občianskeho zákonníka nie je týmto dotknutá.  

 
7. Prenajímateľ je oprávnený meniť každoročne k 1.4. (od 2. štvrťroka príslušného 

kalendárneho roka) výšku nájomného dohodnutého v tejto zmluve o výšku miery inflácie 
stanovenú Štatistickým úradom SR za bezprostredne predchádzajúci kalendárny rok 
a zverejnenú Štatistickým úradom SR v januári nasledujúceho roka. Zvýšenie nájomného 
prenajímateľ oznámi spoločným nájomcom písomne, zaslaním doporučenej zásielky na 
adresu podľa čl. IV bodov 14 a 15 tejto zmluvy. Zvýšené nájomné sú spoloční nájomcovia 
povinní platiť za obdobie od 1.4. v termínoch splatnosti nájomného dohodnutých v tejto 
zmluve. V prípade, že oznámenie o zvýšení nájomného bude spoločným nájomcom 
doručené po splatnosti nájomného za 2. štvrťrok, zaplatia spoloční nájomcovia rozdiel 
medzi pôvodným nájomným a nájomným zvýšeným o mieru inflácie v lehote 15 dní od 
doručenia oznámenia. 

 
Článok  IV  

Práva a povinnosti nájomcu, sankcie 
 
1. Spoloční nájomcovia sú povinní 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 sú povinní na vlastné náklady zabezpečiť jeho ochranu pred poškodením alebo 
zneužitím. 

 
2. Spoloční nájomcovia sa zaväzujú riadne sa starať o predmet nájmu, najmä zabezpečovať 

na vlastné náklady všetky úpravy a údržbu ako aj znášať zo svojho náklady spojené s 
neprimeraným užívaním predmetu nájmu.  

 
3. Spoloční nájomcovia nie sú oprávnení dať predmet nájmu do podnájmu alebo inej 

dispozície tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa, s výnimkou 
odovzdania predmetu nájmu dodávateľovi stavebných prác. Za porušenie tejto povinnosti 
má prenajímateľ právo požadovať od spoločných nájomcov zmluvnú pokutu vo výške 
17,00 Eur za každý aj začatý deň trvania porušenia tejto povinnosti. Spoloční nájomcovia 
sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzujú zaplatiť na základe 
prenajímateľom zaslanej faktúry.  

 
4. Spoloční nájomcovia na predmete nájmu preberajú povinnosti prenajímateľa ako 

vlastníka, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta SR 
Bratislavy a mestskej časti Bratislava – Staré 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. 

 
5. Zodpovednosť za škody na predmete nájmu sa riadi ustanoveniami VI. časti, prvej a 

druhej hlavy Občianskeho zákonníka. 
 
6. V prípade skončenia nájmu pred vydaním kolaudačného rozhodnutia na stavby na 

predmete nájmu sú spoloční nájomcovia povinní uviesť predmet nájmu do pôvodného 
stavu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, v prípade skončenia nájmu po vydaní 
kolaudačného rozhodnutia na stavby na predmete nájmu sú spoloční nájomcovia povinní 
odovzdať predmet nájmu prenajímateľovi v stave zodpovedajúcom dohodnutému 
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užívaniu, pokiaľ sa s prenajímateľom nedohodne inak. V prípade, že nepríde k dohode 
a ani k splneniu povinnosti zo strany spoločných nájomcov, je prenajímateľ oprávnený 
uviesť predmet nájmu do pôvodného stavu na náklady a riziko spoločných nájomcov. Za 
nesplnenie povinnosti uvedenej v prvej vete tohto odseku, má prenajímateľ právo 
požadovať od spoločných nájomcov zmluvnú pokutu vo výške 17,00 Eur za každý aj 
začatý deň, nasledujúci po dni ukončenia nájmu. Spoloční nájomcovia sa súčasne 
zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzujú zaplatiť na základe prenajímateľom 
zaslanej faktúry.  
Uhradením zmluvnej pokuty sa spoloční nájomcovia nezbavujú povinnosti uhradiť 
prenajímateľovi škodu spôsobenú nemožnosťou užívať predmet nájmu a povinnosti 
zaplatiť prenajímateľovi náhradu za užívanie predmetu nájmu vo výške nájomného. 
Zmluvná pokuta sa v týchto prípadoch do náhrady škody nezapočítava. 

 
7. Spoloční nájomcovia sa zaväzujú uskutočniť stavbu na predmete nájmu na základe 

právoplatného stavebného povolenia, a to výlučne na svoje náklady. 
 
8.  Spoloční nájomcovia sú povinní rešpektovať a chrániť pred poškodením zariadenia 

verejného osvetlenia v správe prenajímateľa, pri prácach dodržať STN 73 6005, pred 
začiatkom stavebných prác na predmete nájmu predložiť prenajímateľovi 
(prostredníctvom oddelenia správy komunikácií) projektovú dokumentáciu.  

 Za nesplnenie povinnosti podľa tohto odseku má prenajímateľ právo požadovať od 
spoločných nájomcov zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 Eur. Spoloční nájomcovia sa 
súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzujú zaplatiť na základe 
prenajímateľom zaslanej faktúry. 

 
9. Spoloční nájomcovia sú povinní zabezpečovať zneškodnenie komunálneho odpadu 

oprávnenou osobou podľa Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území hlavného mesta (ďalej len „VZN“). Za nesplnenie tejto povinnosti je 
nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi sankcie v zmysle VZN. 

 
10. Spoloční nájomcovia sú povinní predložiť prenajímateľovi (prostredníctvom oddelenia 

správy nehnuteľností) kópiu právoplatného stavebného povolenia na stavbu komunikácie 
na predmete nájmu do 15 dní od nadobudnutia jeho právoplatnosti. Za nesplnenie tejto 
povinnosti je prenajímateľ oprávnený požadovať od spoločných nájomcov zmluvnú 
pokutu vo výške 17,00 Eur za každý, aj začatý deň trvania porušenia tejto povinnosti. 
V prípade, že právoplatné stavebné povolenie nebude vydané do ............ je prenajímateľ 
oprávnený požadovať od spoločných nájomcov zmluvnú pokutu vo výške 300,00 Eur, a to 
v prípade ak táto lehota uplynula v dôsledku subjektívneho zavinenia spoločných 
nájomcov. Spoloční nájomcovia sa súčasne zmluvné pokuty podľa tohto odseku zaväzujú 
zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry. 

 
11. Spoloční nájomcovia sú povinní predložiť prenajímateľovi (prostredníctvom oddelenia 

správy nehnuteľností) kópiu právoplatného kolaudačného rozhodnutia na stavbu 
komunikácie na predmete nájmu do 15 dní od nadobudnutia jeho právoplatnosti. Za 
nesplnenie tejto povinnosti je prenajímateľ oprávnený požadovať od spoločných 
nájomcov zmluvnú pokutu vo výške 17,00 Eur za každý, aj začatý deň trvania porušenia 
tejto povinnosti. V prípade, že právoplatné kolaudačné rozhodnutie nebude vydané do 
............ je prenajímateľ oprávnený požadovať od spoločných nájomcov zmluvnú pokutu 
vo výške 300,00 Eur, a to v prípade ak táto lehota uplynula v dôsledku subjektívneho 
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zavinenia spoločných nájomcov. Spoloční nájomcovia sa súčasne zmluvné pokuty podľa 
tohto odseku zaväzujú zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry. 

 
12. Spoloční nájomcovia sa zaväzujú bez zbytočného odkladu oznamovať každú zmenu 

(zmenu bydliska každého zo spoločných nájomcov, zmenu vlastníctva pozemkov 
spoločných nájomcov parc. č. 4502/1, parc. č. 4502/2, parc. č. 4502/3 a parc. č. 4502/4 
a pod.) ako aj všetky skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť nájom. Za nesplnenie tejto 
povinnosti má prenajímateľ právo požadovať od spoločných nájomcov zmluvnú pokutu 
vo výške 70,00 Eur. Spoloční nájomcovia sa súčasne zmluvnú pokutu podľa 
predchádzajúcej vety zaväzujú zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry. 

 
13. V súlade s ust. § 545 Občianskeho zákonníka bolo zmluvnými stranami dohodnuté, že 

prenajímateľ je oprávnený požadovať od spoločných nájomcov náhradu škody spojenú s 
porušením povinností spoločných nájomcov, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta podľa 
tejto zmluvy vo výške presahujúcej výšku dohodnutej zmluvnej pokuty. 

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

miestom doručenia spoločných nájomcov: 
 a) adresa každého zo spoločných nájomcov uvedená na prvej strane tejto zmluvy, 

b) miesto, kde bude osoba oprávnená konať v mene spoločných nájomcov, zastihnutá. 
 
15. Spoloční nájomcovia berú na vedomie a súhlasia s tým, že písomnosť doručená do miesta 

doručenia podľa odseku 14 bude považovaná za doručenú priamo do vlastných rúk, a 
to i v prípade, ak bude vrátená prenajímateľovi ako písomnosť spoločnými nájomcami 
neprevzatá. Ak nebude možné spoločným nájomcom písomnosť doručiť na túto adresu 
podľa odseku 14 tohto článku a iná adresa nebude prenajímateľovi známa, považuje sa 
písomnosť spoločným nájomcom za doručenú dňom jej vrátenia prenajímateľovi, a to aj 
v prípade, že sa spoločný nájomcovia o tom nedozvedia.  

 
16. Nájomca berie na vedomie, že predmet nájmu je súčasťou verejne prístupnej 

komunikácie, nájomca nie je oprávnený zamedziť prístupu verejnosti a vlastníkom 
susedných pozemkov na predmet nájmu mimo času nevyhnutne potrebného na 
vybudovanie komunikácie a uloženie inžinierskych sietí na základe stavebného povolenia. 
Za porušenie tejto povinnosti je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 330,00 Eur, za každý aj začatý deň porušenia povinnosti, a to aj 
opakovane. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo prenajímateľa od tejto 
zmluvy jednostranne odstúpiť.  

 
 

Článok  V 
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

 
1. Prenajímateľ ako vlastník pozemkov  registra „C“ parc. č. 4501/6, parc. č. 4501/8, parc. č. 

4513/3, parc. č. 4513/3 a pozemku registra „E“ parc. č. 4477, k. ú. Staré Mesto, a ako 
budúci povinný z vecného bremena a spoloční nájomcovia ako budúci oprávnení 
z vecného bremena sa dohodli, že v lehote do 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia na uložené inžinierske siete, najneskôr však do .............. 
uzatvoria zmluvu o zriadení vecného bremena s týmito podstatnými náležitosťami: 
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1.1 Prenajímateľ ako povinný z vecného bremena sa zaväzuje zriadiť na častiach 
pozemkov  registra „C“ parc. č. 4501/6, parc. č. 4501/8, parc. č. 4513/3, parc. č. 
4513/3 a na časti pozemku registra „E“ parc. č. 4477, k. ú. Staré Mesto, vecné 
bremeno v prospech vlastníkov nehnuteľností na pozemkoch parc. č. 4502/1 a parc. 
č. 4502/4, k. ú. Staré Mesto, vedených na LV č. 3758 a v prospech vlastníkov 
nehnuteľností na pozemkoch parc. č. 4502/2 a parc. č. 4502/3, k. ú. Staré Mesto, 
vedených na LV č. 597, ktoré bude spočívať v povinnosti strpieť existenciu, užívanie 
a údržbu uložených inžinierskych sietí vybudovaných na predmete nájmu.   

 
1.2 Zmluva o zriadení vecného bremena sa uzavrie na dobu neurčitú, výmera pozemkov 

zaťažených vecným bremenom bude určená v súlade s osobitným geometrickým 
plánom podľa ods. 2 tohto článku. 

 
1.3 Za zriadenie vecného bremena sa oprávnení z vecného bremena zaväzujú uhradiť 

konečnú odplatu, ktorá bude stanovená na základe znaleckého posudku 
vypracovaného podľa ods. 4 tohto článku, nie staršieho ako 3 mesiace pred uzavretím 
zmluvy o zriadení vecného bremena. V prípade, ak bude konečná odplata za 
zriadenie vecného bremena vyššia ako predbežná odplata za zriadenie vecného 
bremena podľa ods. 3 tohto článku, zaväzujú sa budúci oprávnení z vecného bremena 
uhradiť rozdiel medzi predbežnou a konečnou odplatou za zriadenie vecného 
bremena v lehote do 30 dní od podpísania zmluvy o zriadení vecného bremena.  

 
1.4 Správne poplatky za vklad do katastra nehnuteľností budú znášať budúci oprávnení  

z vecného bremena. 
 
1.5 Návrh na zápis vecného bremena do katastra nehnuteľností podá budúci povinný 

z vecného bremena po uzatvorení zmluvy o zriadení vecného bremena a prijatí 
úhrady zodpovedajúcej konečnej odplate za zriadenie vecného bremena podľa bodu 
1.3 toho článku.  

 
1.6 Práva zodpovedajúce vecnému bremenu vzniknú dňom právoplatného rozhodnutia 

o povolení vkladu do katastra nehnuteľností. 
 
1.7  Na zánik vecného bremena sa vzťahuje ustanovenie § 151p Občianskeho zákonníka 

v znení neskorších predpisov. Budúci povinný z vecného bremena bude oprávnený 
jednostranne odstúpiť od zmluvy o zriadení vecného bremena, ak dôvod zriadenia 
vecného bremena zanikne tým, že zanikne stavba, alebo ak budúci oprávnení 
z vecného bremena nezaplatia úhradu za zriadenie vecného bremena, alebo ak 
výkonom vecného bremena bude vznikať budúcemu povinnému z vecného bremena 
neprimeraná škoda.  

 
2. Spoloční nájomcovia sa zaväzujú, že na vlastné náklady zabezpečia a najneskôr do 2 

mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na uložené 
inžinierske siete prenajímateľovi predložia osobitný geometrický plán s vyznačením 
rozsahu vecného bremena podľa ods. 1 bod 1.1 a 1.2 tohto článku a výzvu na uzatvorenie 
zmluvy o zriadení vecného bremena. Ak spoloční nájomcovia nesplnia ktorúkoľvek 
z povinností uvedenej v predchádzajúcej vete tohto odseku v určenom termíne, 
prenajímateľ má právo požadovať od spoločných nájomcov zmluvnú pokutu vo výške 
70,00 Eur za každý aj začatý deň omeškania. Spoloční nájomcovia sa súčasne zmluvnú 
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pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzujú zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej 
faktúry. 

 
3. Za zriadenie vecného bremena sú spoloční nájomcovia povinní uhradiť prenajímateľovi 

do 15 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o nájme predbežnú odplatu za zriadenie 
vecného bremena vo výške 500,00 Eur na účet prenajímateľa číslo (IBAN): 
SK5875000000000025828453, variabilný symbol VS 883xxxx14 v ČSOB a. s. 

 
4. Vyhotovenie znaleckého posudku zabezpečí prenajímateľ na náklady spoločných 

nájomcov. 
 
5. Uzatvorenie tejto zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena schválilo 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. ........... /2014 zo dňa 
............ 2014. 

 
6. Spoloční nájomcovia sa zaväzujú v súlade so Všeobecne záväzným nariadením hl. mesta 

SR Bratislavy č. 1/1995 zo dňa 23.3.1995 o digitálnej technickej mape Bratislavy 
predložiť správcovi technickej mapy geodetickú dokumentáciu skutočného vykonania 
stavby najneskôr do 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného 
rozhodnutia na uložené inžinierske siete. 

 
7. Zmluvné strany sa dohodli, že ak do 31.12.2020 nedôjde k splneniu podmienok 

uvedených v ods. 1 tohto článku, táto dohoda o uzatvorení zmluvy o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena stratí platnosť. Neplatnosťou dohody nebude dotknutá 
platnosť nájomnej zmluvy. 

 
Článok VI 

Záverečné ustanovenia 
 
1. V súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov tento nájom schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného 
mesta SR Bratislavy uznesením č. ....... /2014 zo dňa ....... 2014, ktorého odpis je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako jej príloha č. 4. 

 
2. 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. 

 
3. Pre právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia 

Občianskeho zákonníka a ostatných platných všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 
4. Pokiaľ sú v tejto zmluve, jej dodatkoch a/alebo prílohách a/alebo osobitných dohodách 

k tejto zmluve, ich dodatkoch alebo prílohách, 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 ich 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, 
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ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa zaväzujú dohodou nahradiť neplatné 
alebo neúčinné alebo neaplikovateľné ustanovenie novým ustanovením, ktoré zodpovedá 
pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného alebo neaplikovateľného 
ustanovenia a to v lehote 30 dní odo dňa doručenia výzvy jednej zmluvnej strany druhej 
zmluvnej strane. 

 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akýchkoľvek sporov z tejto zmluvy alebo na 

základe tejto zmluvy bude ich riešenie v právomoci príslušných slovenských súdov za 
použitia slovenského práva. 

 
6. Zmluva sa vyhotovuje v 9 vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých po jej 

podpísaní zmluvnými stranami prenajímateľ dostane 5 a každý so spoločných nájomcov 2 
vyhotovenia zmluvy. 

 
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za 

nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a 
obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 
8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa 
podľa ust. § 47a ods. 1  zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník, 
v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 
9. Zánikom účinnosti tejto zmluvy nie je dotknutá účinnosť tých ustanovení zmluvy, ktorých 

účinnosť podľa tejto zmluvy a/alebo vzhľadom na ich úpravu a/alebo povahu má trvať aj 
po ukončení účinnosti tejto zmluvy.  

 
 
 
 
V Bratislave dňa  .................................  V Bratislave dňa  ................................. 
 
Prenajímateľ :      Spoloční nájomcovia:  
Hlavné mesto SR Bratislava     
 
 
 
 
 
...........................................................  ................................................................. 
doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc.  Ing. Gustáv  L a c a  
primátor       
 
 
 
 
        ................................................................. 
        JUDr. Pavel  B a g i n 


