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Návrh uznesenia 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 
 
 

schvaľuje 
 
       
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR  
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemkov registra „C“              
v   k.  ú.  Nivy  parc. č. 21796/1 –  zastavané plochy a nádvoria vo výmere 184 m2,  parc. č.  21812 
– zastavené plochy a nádvoria vo výmere 7 m2 a  parc. č. 21800 – zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 56 m2 spoločnosti SLOVNAFT, a. s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO 31 322 832, na 
dobu neurčitú, za účelom vybudovania odbočovacieho pruhu z Prístavnej ulice, úpravy chodníka na 
Votrubovej ulici a vybudovanie výjazdu na Súkennícku ulicu v súvislosti s realizáciou stavby 
„Čerpacia stanica – Bratislava, Prístavná ulica“,  za nájomné 16,00 Eur/m2/rok, čo predstavuje pri 
celkovej výmere 247 m2 ročne sumu 3 952,00 Eur, 
 
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 v tejto lehote nebude 
nájomcom podpísaná toto uznesenie stratí platnosť.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dôvodová správa 
 
 
PREDMET:  nájom časti pozemkov registra „C“ parc. č. 21796/1, parc. č.  21812 a   
                        parc. č. 21800 vo vlastníctve a v priamej správe hlavného mesta SR  
                        Bratislavy, v katastrálnom území Nivy  
 
 
ŽIADATE Ľ: SLOVNAFT, a. s. 
                       Vlčie hrdlo 1 
                       821 05 Bratislava  
                       IČO: 31 322 832 
 
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV: 
 
                                   celková             výmera 
Parc. č.          LV            druh pozemku                              výmera          na prenájom   
21796/1          1        zastavené plochy a nádvoria           13 931 m2   184 m2 

21812           797      zastavané plochy a nádvoria              4 378 m2                 7 m2 
21800           797      zastavané plochy a nádvoria              2 350 m2               56 m2 
 
 Spolu                                                                                                             247 m2 

 
 
ÚČEL NÁJMU: 

vybudovanie odbočovacieho pruhu z  Prístavnej ulice, úpravy chodníka na Votrubovej ulici 
a vybudovanie výjazdu na Súkennícku ulicu v súvislosti s realizáciou stavby „Čerpacia stanica – 
Bratislava, Prístavná ulica“. 

 
DOBA NÁJMU: nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú.   
 
 
VÝŠKA NAVRHOVANÉHO NÁJOMNÉHO: 
          je stanovená v súlade s Rozhodnutím č. 28/2011 primátora hlavného mesta Slovenskej 
republiky, ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno       
položka č . 11,  vo výške 16,00 Eur/m2/rok.  
          Ročné nájomné pri výmere 247 m2 predstavuje  sumu  3 952,00 Eur. 
 
 
SKUTKOVÝ STAV :    
    

      Spoločnosť SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava je vlastníkom pozemku  
parc. č. 9236/1  k. ú . Nivy, na ktorom plánuje výstavbu čerpacej stanice pohonných hmôt. Čerpacia 
stanica bude tvorená objektom obchodu, prestrešením (kopolou) výdajných stojanov, reklamným 
totemom, komunikáciami a spevnenými plochami, technológiou čerpacej stanice, prípojkami 
a zariadeniami technickej infraštruktúry, oplotením a ostatnými drobnými objektmi prevádzky. 
Dopravne bude stavba napojená vjazdom cez pravý odbočovací pruh z Prístavnej  ulice a výjazdom 
na Súkennícku ulicu. 

 Dňa 07.08.2013 bolo vydané Záväzné stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislava k investičnej činnosti „Čerpacia stanica – Bratislava, Prístavná ulica“  č. MAGS ORM 
49962/13-297136 (ďalej len „Záväzné stanovisko“), ktoré mimo iných podmienok uvádza aj  



podmienku rozšírenia komunikácie Prístavná o samostatný jazdný pruh v súlade s Urbanistickou 
štúdiou zóny Klingerka.  

 
 V nadväznosti na uvedené skutočnosti p. Štefan Majcher, Záhorácka 4/56, 901 01 Malacky 

na základe substitučnej plnej moci spoločnosti Tebodin Slovakia, s.r.o., Hraničná 18,  
821 05 Bratislava, poverenej plnomocenstvom spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1,  
824 12 Bratislava sa obrátil na hlavné mesto so žiadosťou o nájom pozemkov parc. č. 21796/1 vo 
výmere 184 m2, parc. č. 21812 vo výmere 7 m2 a parc. č. 21800 vo výmere 56 m2, za účelom 
vybudovania odbočovacieho pruhu z Prístavnej ulice, úpravy chodníka na Votrubovej ulici 
a vybudovania výjazdu na Súkennícku ulicu v súvislosti s realizáciou stavby „Čerpacia stanica – 
Bratislava, Prístavná ulica“. 

 
 Dňa 25. a 26. 06. 2014 bol nájom predmetných pozemkov predložený na rokovanie 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, avšak pri hlasovaní nezískal dostatočný 
počet hlasov na prijatie uznesenia. 

 
 Listom zo dňa 08.08.2014 Ing. Marek Majcher, Záhorácka 4/56, 901 01 Malacky na základe 

substitučnej plnej moci spoločnosti Tebodin Slovakia, s.r.o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava, 
poverenej plnomocenstvom spoločnosťou SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 
požiadal o opätovné prerokovanie nájmu pozemkov v  pozemkov parc. č. 21796/1 vo výmere  
184 m2, parc. č. 21812 vo výmere 7 m2 a parc. č. 21800 vo výmere 56 m2 Mestským zastupiteľstvom 
hlavného mesta SR Bratislavy. Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že vybudovanie odbočovacieho pruhu 
z Prístavnej ulice, úpravy chodníka na Votrubovej ulici a vybudovanie výjazdu na Súkennícku ulicu 
v súvislosti s realizáciou stavby „Čerpacia stanica – Bratislava, Prístavná ulica“ je podmienka 
vydaná  Záväzným stanoviskom. 

    
      Na základe vyššie uvedeného je nájom predmetných pozemkov opätovne predložený ako 

prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, keďže ide o nájom, účel ktorého súvisí s realizáciou stavby 
„Čerpacia stanica – Bratislava, Prístavná ulica“ poukazujúc na podmienku v Záväznom stanovisku  
a iné formy prenechania pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy do nájmu uvedené 
v zákone nebolo vhodné aplikovať pre tento prípad.    
  
 
STANOVISKÁ  ODBORNÝCH  ÚTVAROV  MAGISTRÁTU:   
       

• Oddelenie územného rozvoja – Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, 
v znení zmien a doplnkov stanovuje pre územie, ktorého súčasťou sú predmetné pozemky 
funkčné využitie územia: 
- občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu, číslo funkcie 201, 

            - námestia a ostatné komunikačné plochy (biela plocha).    
• Oddelenie dopravného inžinierstva –  nemá námietky k nájmu predmetných pozemkov. 
• Referát cestného správneho orgánu – súhlasí s podmienkami: dotknutý pozemok parcela  
č. 21796/1 vo výmere 184 m2, ktorá je zaradená do siete miestnych komunikácií ako II. 
trieda je potrebné požiadať podľa § 3b ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) o pripojenie na miestnu komunikáciu II. triedy Prístavná ul. 
V rámci výstavby ČSPH, ak sa budú realizovať preložky podzemných sietí  na Prístavnej ul. 
mimo hranicu stavby je potrebné požiadať podľa § 8 ods. 1 o zvláštne užívanie miestnej 
komunikácie. Podmienky sú zapracované v návrhu nájomnej zmluvy v čl. IV ods. 8 a 9. 

• Oddelenie správy komunikácií – žiada dodržať podmienky vo vyjadrení  
č. MAGS/ODI/53834/13-328234/Há-288 zo dňa 07.10.2013.  Podmienka zapracovaná v čl. 
IV ods.10.   

• Oddelenie územného plánovania – referát generelov technickej infraštruktúry – pozemkami 
prechádzajú trasy verejného vodovodu DN 150 mm, kanalizácie DN 300 mm a STL 



plynovodu DN 300 mm, realizáciu žiada konzultovať s ich prevádzkovateľom. Taktiež 
eviduje prechod 22 kV káblového vedenia a žiada overenie trasy u prevádzkovateľa siete, 
ktorý stanoví aj podmienky pre navrhovanú investičnú činnosť.  Podmienky sú zapracované 
v návrhu nájomnej zmluvy v čl. IV ods. 11. 

• Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene – nemá námietky voči nájmu predmetných 
pozemkov. 

• Oddelenie finančné - neeviduje pohľadávky voči spoločnosti SLOVNAFT, a. s. žiadne 
pohľadávky. 

• Oddelenie miestnych daní a poplatkov – neeviduje voči spoločnosti SLOVNAFT, a. s. 
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 časti pozemkov  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 častí 
pozemkov  v  k. ú. Nivy, parc. č. 21796/1  parc. č. 21812, parc. č. 21800, spoločnosti 
SLOVNAFT, a. s. sídlom v Bratislave“. 
 



Stefan Majcher,,' . ^ _ 
spolocnosfou Tebodin Slovakia,s.r.o., HraniCna 18, 821 05 Bratislava, poverenu 
plnomocenstvom spolocnosfou Slovnaft, a.s., Vlcie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 

Magistrat hlavneho meSta SR Bratislava 
U .'Jil' Oddelenie spravy nehnuternosti 

^ V - y / i / r y - - — R e f e r a t najmov i 
W 77y^:lTl-..- Primacialne nam.l 

. l : ^ " : ^ J x ^ , - - - 01 Bratislava 

Vec; Uzatvorenie zmluvy o najme dasti nehnutel'nosti - ziadosf, I 

V k.u. Nivy, Bratislava II - m.c. Ru^inov mienime realizovdf na parcele 
9236/1 stavbu; „CSPH Bratislava Pn'stavna ulica". Uvedena stavba bude realizovana 
na parcele, ktora bezprostredne susedi s parcelou c.: 21796/1 , k.u. iRivy - Pn'stavna 
ulica, ktora je vo vasom vlastnictve. 

I 
Prijazd na derpaciu stanicu z Pristavnej ulice je rieseny odbc^covacim 

pruhom dlzky 70 m, 5irky 3,5 m + 0,5 m odvodnovaci pruzok, ktor>f bude 
potrebne zrealizovaf. 

Na stavbu bolo vydan6 Zavazne stanovisko hlavneho mesta kR Bratislavy 
k investicnej Cinnosti pod I. M A G S O R M 49962/13-297136 z 7.8.2pl3 a zaroven 
stanovisko k stavbe objektu SO 102 - komunikacie a spevnene plochy pod 
c. MAGS/ODI/53834/13-328234/Ha-288 z 7.10.2013. I 

Obraciame sa na vas so ziadosf ou o uzatvorenie zmluvy o n^jme casti 
nehnutel'nosti parc.c. 21796/1 v k.u. Nivy z dovodu realizacie odbocovacieho pruhu 
k cerpacej stanici. i 

Za skore vybavenie vopred d'akujeme a zostavame s pozdrayom 

Slovnaft, a.s. 
v zastup^ni 

Stefan Majcher 

Prilohy: DUR 
Kopia L V + Kopia snimky z K N 
K6pie splnomocneni 
Kopia zdvazneho stanoviska magistrdtu 
Kopia stanoviska odboru dopravy 
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Stefan Majcher, , na zaklade substitucnej plnej raoci 
spolocnosfou Tebodin SIovakia,s.r.o., HraniCna 18, 821 05 Bratislava, poverenu 
plnomocenstvom spoloCnost'ou Slovnaft, a.s., VlCie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 

k; l ,^GK-n'?AY HI., iu. Sft BRATISLAVY 
Titl. 
Magistrat hlavneho mesta SR Bratislava 
Oddelenie spravy nehnuteFnosti 
Referat najmov - Ing. Ingrid Kluciarova 
Primacialne nam.l 
851 01 Bratislava 

Vec: Uzatvorenie zmluvy o najme casti nehnuternosti - doplnenie ziadosti. 

V k.u. Nivy, Bratislava II - m.5. Ruzinov mienime realizovaf na parcele 
9236/1 stavbu: „CSPH Bratislava Pristavna ulica". Uvedena stavba bude realizovana 
na parcele, ktora bezprostredne susedi s parcelami c.: 21796/1 , k.u. Nivy - Pristavna 
ulica, 218D0- Sukennicka ulica, 21812 - Votrubova ulica, ktore su vo vaSom 
vlastnictve. 

Ziadosf zo dna 15.11.2013 pod podacim Ciskm 371949 doplname 
0 nasledovne: 
na parcele £.: 21800 prenajom plochy 56,0 m2 pre vyjazd na Stikermicku 

ulicu z CSPH 
21812 prenajom plochy 6,5 m2 pre lipravu chodnika na Votrubovej ulici 
21796/1 prenajom plochy 183,5 m2 na zriadenie odboCovacieho pruhu 
z Pristavnej ulice na CSPH. 

Za skore vybavenie vopred d'akujeme a zostavame s pozdravom 

Slovnaft, a.s. 
V zastupeni 

Stefan Majcher 

Prilohy: Situacia stavby v katastralnej mape s vyznaCenim ploch na prenajom 



Ing.Marek Majcher, Zahordcka 4/56, 901 01 Malacky na zaklade substitucnej plnej 
moci spolocnosfou Tebodin Slovakia,s.r.o., Hranicna 18, 821 05 Bratislava, overenu 
plnomocenstvom spolo5nosfou Slovnaft, a.s., VlCie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 

v.c. M A G S - S N M 59741/2013/302604 
Ing.Ivicova 

Titl. 
Magistrat hlavneho mesta SR Bratislava 
Oddelenie spravy nehnutePnosti 
Referat najmov 
Primacialne nam.l 
851 01 Bratislava 

jvvttii'.-i'/: 

Vec: Opatovne schvSIenie zmluvy o najme Casti nehnuternosti - ziadosf. 

Na zaklade listiJ.MAjGS:;SI^ 5̂ ^̂ ^̂  zo dna 9.7.2014 o neodsuhlaseni navrhu 
zrokovania Mestsk^ho zastupitel'stva hlav.mesta SR Bratislavy zo dna 25.6.2014, 
z dovodu nedostatoCneho poCtu poslancov pri hlasovani, Vas ziadame o opatovne 
prerokovanie a schvalenie zmluvy Mestskym zastupitel'stvom o najme casti pozemkov 
registra „C" vk.u,Nivy p.e.21796/1 ap.5.21800 pre spoloCnosf SLOVNAFT, a.s. za 
ucelom vybudovania odbodovacieho pruhu zPristavnej ulice, upravy chodnika na 
Votrubovej ulici avybudivania vyjazdu na Sukenickej ulici vsuvislosti srealizaciou 
stavby „Cerpacia stanica - Bratislava, Pristavnd ulica". 

Na stavbu bolo vydane Zavazn^ stanovisko hlavneho mesta SR Bratislavy 
k investicnej Cinnosti pod C. M A G S O R M 49962/13-297136 z 7.8.2013 a zaroven 
stanovisko k stavbe objektu SO 102 - komunikacie a spevnenC plochy pod 
c. MAGS/ODI/53834/13-328234/Ha-288 z 7.10.2013. 

Za skore vybavenie vopred d'akujeme a zostavame s pozdravom 

Slovnaft, a.s. 
V zastupeni 

Ing.MareI^/lJ4aJcher 

Prilohy: Kopie splnomocneni ^ ' 
Kopia povodnej ziadosti 
Kopia stanoviska z hlasovania 

Tel.: 0905/640689 
Email :marek.majcher(g),stonecomp.sk 
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MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

O B C H O D N Y R E G I S T E R 
NA INTERNETE 

SlovenskyMl | ©^English 

Vypis z Obchodneho registra Okresneho sudu Bratislava I 
Tento vypis ma len informativny charakter a nie je pouzitel'ny pre pravne ukony ! 

Oddiel: Sa 

Obchodn^ meno: 

Sidio: 

ICO: 

Deii zSpisu: 

Pravna forma: 

Predmet Cinnosti: 

VIoikaeisto: 426/B 

SLOVNAFT, a.s. 

VICie hrdlo 1 
Bratislava 824 12 

31 322 832 

01.05.1992 

Akciovci spoloinost' 

vyroba a odbyt jedov a zieravin s vynimkou jedov zvldSt' 
nebezpe6nych 
poskytovanie software - predaj hotov^ch programov na zdklade 
zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zakdzku 
vyroba vyrobkov z ropy a jej chemick6ho spracovania - pohonn6 
Idtky, mazivd, paliva, uhl'ovodiky a ich derivdty, plasty a vyrobky z 
nich, anorganick^ produkty 
zcikladny a apiikovany vyskum v obiasti spracovania ropy, 
Zctkladnych petrochemi- ckych a inych organickych synt^za 
proce- sov, zdkladnych organickych a anorganickych produktov, 
chemickych v</robkov vSeobecndho charakteru 

poskytovanie technickej pomoci a analytic kdho a in^ho 
laboratorneho servisu - poradenskd a expertizna £innost' v 
rozsahu vol'nej ^ivnosti 

nakup a predaj tovaru za ucelom jeho d'alSieho predaja a predaj v 
rozsahu vol'nej zivnosti a maloobchodn^ho predaja doplnkov^ho 
sortimentu, stivisiaceho s prevcidzkou cerpacich stanic v rozsahu 
vol'nej zivnosti 
cistenie nadstavieb zelezni&nych a automobilovych cisternovych 
vozov 
prenajom nehnuternosti, bytovych a nebytovych priestorov a 
gardij - sprava nehnutel'nosti 

inzinierska Cinnost' v investicnej vystavbe 

poskytovanie sluzieb a pomoci v obiasti poziarnej ochrany -
technik poziarnej ochrany a poziarno-asisten6n6 prace 

poradensk^ a expertizna £innost'v obiasti bezpeCnosfi pr^ce 

prevadzkovanie vzdei^vacieho zariadenia pre vzdelavanie 
dospelych 

6innosf vychovno-vzdelcivacich poradcov 

6innost' psychologickych a sociologickych poradcov 

ubytovacie siuzby 

vyroba a odbyt zvldSt' nebezpe£nych jedov 

podnikanie v obiasti nakladania s odpadmi 

dovoz veci do SR urfienych k vyuiitiu vo vyrobe organizeicie 
podi'a registricie fi.j.13/07223/90, registraCn^ fiislo 108 000745 a 

{od: 30.05.2008) 

(od: 16.06.2006) 

(od: 29.04.1992) 

(od: 29.04.1992) 

(od: 29.04.1992) 

(od: 12.08.1994) 

(od: 12.08.1994) 

(od: 12.08.1994) 

(od: 12.08.1994) 

(od: 12.08.1994) 

(od: 12.08.1994) 

(od: 12.08.1994) 

(od: 12.08.1994) 

(od: 12.08.1994) 

(od: 12.08.1994) 

(od: 12.08.1994) 

(od: 12.08.1994) 

(od: 12.08.1994) 

(od: 12.08.1994) 

(od: 12.08.1994) 

(od: 12.08.1994) 

(od: 12.08.1994) 

(od: 12.08.1994) 
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£.j.13/08210/90, registra6n^ fiislo 108 001370 
yvoz veci zo SR z viastnej vyroby organiz^cie podPa registrafin^ho 
aisia 108 001370 e.j. 13/08210/90 a registra6n6ho Cisla 108 003099 
e.j. 13/11201/90 hs 2901102 hs 2712105 hs 2715007 hs 2901218 lis 
2901226 hs 2804409 hs 2902303 hs 2902605 hs 2902419 hs 
2905311 hs 2907119 hs 2914115 hs 2802007 hs 3901106 hs 
3902102 hs 3606902 hs 2715007 hs 2707306 hs 2712903 hs 
2901102 hs 2804301 hs 2902206 hS 2902435 hs 2910101 hs 
2917378 hs 2830108 hs 2901102 hs 2710 

prevzatie, dihodobd skladovanie, vtasn6 obtnief̂ anie a ochrana 
§t^tnych hmotn^ch rezerv 

prevddzka produktovodu a vybranych konsigna£nych skladov 

opravy a vykondvanie revizii stabilnych a polostabilnych 
hasiacich zariadeni 

preneijom ielezniCnych vozhov 

prenajom technickych zariadeni s obsluhujucim presonaiom 

ostatn^ slu2by v doprave - zabezpe6enie sluiieb spojenych s 
prevadzkou zelezni6nej dopravy (pristavba vag6nov, manipulacia) 

(od: 12.08.1994) 

(od: 12.08.1994) 

(od: 12.08.1994) 

(od: 23.08.1995) 

(od: 14.03.1996) 

(od: 14.03.1996) 

(od: 14.03.1996) 

sprostredkovatefsk^ 6innost' 

prevadzkovanie kreditn^ho syst6mu 

vydeivanie nebankovych platobnych kariet - Cfpov6 karty 

prevddzka vnutroStdtnych dr^h vle6ky 

ochrana a zabezpeCenie prevddzkovej spoFahlivosti 
produktovodnej siete 
poradenska 5innost'v obiasti skladovania a prepravy ropnych 
vyrobkov 

inStaldcia programovych a operadnych syst^mov do po6ita5ov 

prenajom zariadeni vypo6tovej techniky a software 

poskytovanie iJverov nebankovym sp6sobom z vlastn /̂ch zdrojov 
spolocnosti 

vedenie uCtovnictva 

prevadzkovanie umyvacich liniek 

prevadzkovanie Cerpacich stanic 

vydeivanie a sprava nebankovych kariet 

geodetick^ a tcartografick^ pr^ce 

prevadzkovanie verejnej kanalizdcie pre kategoriu K-1 

prenajom motorovych vozidiel 

prendjom reklamnych ploch a predajn^ch priestorov s 
poskytovanim doplnkovych sluzieb- obstardvateFskd Cinnost 

prevadzkovanie nevyhernych automatov 

plyndrenstvo: vyroba plynu, doddvka plynu, distribucia piynu, 
uskladhovanie plynu 

elektroenergetika: dod^vka elektriny, distribucia elektriny 

vyroba tepla, rozvod tepia: vyroba tepla: celkovy inStalovany 
vykon 45 MW; z toho plynn6 palivo 27 MW; rozvod tepla: 
maximdiny vykon pre doddvku tepla 866 MW 
pohonn^ Idtky a ropa: prevadzkovanie potrubi na prepravu 
pohonnych IMok 

prenajom palivovych nadrzi 

podnjkaterske poradenstvo v rozsahu vol'nej zivnosti 

administrativne, organizaCn^ a technick^ prSce suvisiace s 
vyhl'adcivanim, triedenim, spracovanim a zorad'ovanim informdcii 

Cinnosf ekonomickych, uCtovnych a organizadn^ch poradcov 

(od: 14.03.1996) 

(od: 30.11.1998) 

{od: 24.07.2001) 

(od: 24.07.2001) 

(od: 24.07.2001) 

(od: 24.07.2001) 

(od: 02.10.2004) 

(od: 02.10.2004) 

(od: 02.10.2004) 

(od: 23.04.2005) 

(od: 23.04.2005) 

(Od: 23.04.2005) 

(od: 23.04.2005) 

(Od: 23.04.2005) 

(od: 26.05.2005) 

(od: 02.08.2005) 

(od: 02.08.2005) 

(od: 02.08.2005) 

(od: 16.06.2006) 

{od: 22.07.2010) 

{od: 22.07.2010) 

(od: 16.06.2006) 

(od: 28.06.2006) 

(od: 28.06.2006) 

(od: 28.06.2006) 
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(od: 28.06.2006) 

nakup a predaj tovaru v rozsahu vofnej iivnosti • vel'koobchod (od: 28.06.2006) 

vyroba a predaj chemicky upravenej vody (od: 28.06.2006) 

vyroba a predaj su$en6ho vzduchu (od: 28.06.2006) 

ndkup a predaj dusika (od: 28.06.2006) 

public relations - styk s verejnost'ou (od: 28.06.2006) 

pohonn^ leitky a ropa: prevadzkovanie potrubi na prepravu ropy (od: 22.07.2006) 

pohonne latky a ropa: prevadzkovanie zariadenia na pinenie 
tiakovych nddob, preveidzkovanie zariadenia na rozvod 
skvapalnen^ho plynn^ho uhl'ovodika 

(od: 22.07.2006) 

prevadzkovanie verejnych vodovodov V -11. kategdrie (od: 06.06.2007) 

sprdva registratury (od: 14.08.2008) 

6innost' vodohospodara (od: 14.08.2008) 

podnikanie v obiasti nakladania s nebezpeCn^m odpadom (od: 14.08.2008) 

vyroba a predaj priemyseinej vody (od: 12.08.2009) 

havarijny technik alebo §pecialista na prevenciu zavaznych 
priemyselnych havdrii 

(od: 12.08.2009) 

bezpeCnostnotechnicke sluiby (od: 12.08.2009) 

skladovanie okrem prevddzkovania verejnych skladov (od: 12.08.2009) 

preneijom hnutel'nych veci v rozsahu vol'nej iivnosti (od: 12.08.2009) 

prenajom zariadeni, strojov, pristrojov a a technologickych ceikov (od: 12.08.2009) 

vybavovanie coinej deklardcie (od: 12.08.2009) 

prevadzkovanie gar^zi a odstavnych ploch pre motorov6 vozidlei 
ak sluiia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich inym 
osobam nez majitePovi alebo neijomcovi nehnutefnostj 

(od: 12.08.2009) 

vykondvanie chemickeho, fyzikeilneho, fyzikdlno-chemick^ho 
laborat6rneho skuSania ropy a ropnych rafin^rskych a 
petrochemickych vyrobkov podPa rozsahu akreditScie 

(od: 12.08.2009) 

vykoneivanie inSpekcie kvality rafin^rskych produktov a 
petrochemikeilif podi'a poiiadaviek technickych noriem, 
vnutropodnikovych technickych Specifikdcii a/alebo Specifikdcii 
zdkaznika v rozsahu akreditdcie 

(od: 12.08.2009) 

predaj skvapalnen^ho plynneho uhl'ovodika urCen^ho na pohon 
motorovych vozidiel (od: 12.08.2009) 

vyroba technickych plynov (od: 22.09.2009) 

sprostredkovatei'skd Cinnost'v obiasti vyroby,. (od: 12.08.2009) 

sprostredkovatel'skd Cinnost' v obiasti obchodu, (od: 12.08.2009) 

sprostredkovatel'skd Cinnost' v obiasti sluzieb, (od: 12.08.2009) 

vykon Cinnosti stavebn^ho dozoru • technicke, technologickd a 
energetick^ vybavenie stavieb 

(od: 12.08.2009) 

vyroba a predaj jedovatych l̂ tok (od: 12.08.2009) 

spracovanie dokumentdcie pre pinenie uloh pred a po vzniku 
mimoriadnej udalosti (od: 12.08.2009) 

dispeCersk^ rJadenie vyrobnych procesov (od: 12.08.2009) 

sprostredkovanie predaja, prenajmu a kupy nehnuternosti 
(realitnd Cinnost') 

(od: 12.08.2009) 

prevadzkovanie zariadeni sluiiacich na regeneraciu a rekondiciu (od: 12.08.2009) 

prevadzkovanie Sportovych zariadeni (od: 12.08.2009) 

poCitaCov^ siuiby (od: 12.08.2009) 
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Statutdrny orgdn: 

siuzby suvisiace s po6ita6ovym spracovanim udajov 

reklamne a marketingov^ siuzby 

organizovanie kulturnych a inych spoioCenskych podujati 

preveidzkovanie kulturnych, spoioCenskych a zdbavnych zariadeni 

vydavateFskS tinnost' 

preveidzkovanie zavodneho hasiCsk^ho utvaru 

technik poziarnej ochrany 

Specialista poziarnej ochrany 

opravy, pinenie a revizia hasiacich pristrojov 

oprava a kontroia poziarnych hydrantov 

predstavenstvo 

Ing. Vladimir Kestier - fiien predstavenstva 

Vznik funkcie: 24.04.2010 
^abriel Szab6 - Clen predstavenstva 

Vznik funkcie: 23.04.2010 
Mih l̂v Kupa - 6len 

(od: 12.08.2009) 

(od: 30.06.2010) 

(od: 30.06.2010) 

(od: 30.06.2010) 

(od: 30.06.2010) 

(od: 05.11.2013) 

(od: 05.11.2013) 

(od: 05.11.2013) 

(od: 05.11.2013) 

(od: 05.11.2013) 

(od: 12.08.1994) 

(od: 28.05.2010) 

(od: 28.05.2010) 

(od: 17.06.2011) 

Vznik funkcie: 01.05.2011 
Timea F êicher • 61en predstavenstva 

Vznik funkcie: 20.04.2013 
Miika Eerola - fiien 

(od: 04.06.2013) 

(od: 06.06.2013) 

Vznik funkcie: 29.05.2013 
JUDr. Oszk^r Viiciai - predseda predstavenstva 
I 

Vznikfunkcie: 19.04.2014 
Ferenc Horv t̂h - 6ien predstavenstva 

(od: 13.05.2014) 

(od: 19.05.2012) 

Vznikfunkcie: 20.05.2012 
Abel Galacz - 6ien predstavenstva (od: 04.06.2013) 

Konanie menom 
spoloCnosti: 

Prokura: 

Zdkladn6 imanie: 

Vznikfunkcie: 20.04.2013 

Samostatne konat' v mene spoloCnosti su opravneni vSetci 
filenovia predstavenstva. Vo v§etkych veciach zavSzujucich 
spoloCnosf, su opravneni podpisovat najmenej dvaja 6lenovia 
predstavenstva, pokiar pr̂ vny predpis neustanovuje inak. 
Podpisovanie za spolo6nost' sa vykond tak, ie k vytlaCen6mu 
alebo napisan^mu ndzvu spoloCnosti, men^m a funkci^m 
podpisujCici pripoja svoj podpis. 

Prokuristi su splnomocneni na vSetky prdvne ukony, ku ktorym 
dochadza pri prevddzke spolo6nosti. Prokuristi sa podpisuju za 
spoloi- nost'tym sposobom, ze k obchodn6mu menu spo
locnosti pripoja dodatok oznaCujuci prokuru a svoj podpis. 
Prokuristi su oprdvneni zastu- povat' a podpisovat' za spoloCnosf 
kaidy samo- statne. 

684 757 602,8 EUR Rozsah sptatenia: 684 757 602,8 EUR 

(od: 03.06.2009) 

(od: 06.10.1997) 

(od: 02.04.2009) 
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Akcie: 

Dozornd rada: 

PoCet: 20625229 
Podoba: zaknihovan^ 
Forma: akcie na doruCitei'a 
Menovitd hodnota: 33,2 EUR 

RNDr. Tibor Kaczor 

(od: 02.04.2009) 

(od: 20.12.2012) 

Vznik funkcie: ua.12.2012 
Jein Svkora (od: 20.12.2012) 

Vznik funkcie: 08.12.2012 
Gyorgy IVIosonvi - predseda (od: 08.07.2011] 

Vznik funkcie: 30.05.2011 
Szabolcs istvein Ferencz (od: 19.05.2012) 

Vznik funkcie: 20.04.2012 
Richard Austen (od: 04.06.2013) 

Vznikfunkcie: 20.04.2013 
Uszio P l̂falvi (od: 04.06.2013) 

DalSie pravne 
skuto6nosti: 

Vznikfunkcie: 20.04.2013 

Dî a 23.2.1994 prijatei zmena stanov akciovej spolocnosti. Stary 
spis: Sa 838 
Valn6 zhromazdenie konan6 drta 8.6.1994, ktor^ho priebeh bol 
osvedCeny notdrskou zdpisnicou N 56/94, Nz 56/94 schvdiilo 
zmenu stanov akciovej spoIoCnostr. Stary sprs: Sa 838 

Zapisnica z mimoriadneho vain6ho zhromazdenia zo dha 
30.11.1994, zSpis t. 27 zo zasadnutia dozornej rady zo dha 
20.12.1994. Stary spis: Sa 838 
Zmena stanov akciovej spoioCnosti odsuhiasena na valnom 
zhromazdeni dha 8.6.1994. Stary spis: Sa 838 
Notdrska zapisnica N 65/95, Nz 63/95 naplsand dha 24.5.1995 
notdrkou JUDr.OI'gou Folbovou z valn^ho zhromazdenia, na 
ktorom bolo roz- hodnut^ o zmene stanov spoloCnosti a zmene 
Ciena dozornej rady Stary spis: Sa 838 
Na zaklade rozhodnutia predstavenstva Slovnaft a.s. zo dha 
19.1.1994 boia ziiiCen^ obchodnd spoloCnosf TRUCKCENTER 
Bratislava, spol. s r.o. so sidiom Bratislava, Kaukazskd ul. so 
Slovnaft a.s. Bratislava v siilade s § 69 ods. 3 Zdk. C. 513/91 Zb. s 
tym, ze vSetky prdva a zdvazky TRUCKCENTER Bratislava spol. s 
r.o. prechadzaju na Slovnaft a.s. Stary spis: Sa 838 

Zmena stanov odsuhfasend na mimoriadnom valnom 
zhromazdeni dha 13.11.1995. Stary spis: Sa 838 
Notarska zapisnica N 60/96, Nz 53/96 zo dha 17.4.1996, zapisnica z 
vain^ho zhromazdenia zo dha 17.4.1996. Stary spis: Sa 838 
Zmena stanov odsuhlasend na valnom zhromazde- ni dha 
24.4.1997 osvedcen6 not^rskou z^pisni- cou N 46/97, Nz 36/97 
spisanou JUDr. Janou MikuSovou. Stary spis: Sa 838 
Rozhodnutim mimoriadneho valn^ho zhromaidenia spoioCnosti 
Slov-Truck-Center a.s. konan^ho dha 30.1.1995, ktor^ho priebeh 
boi osvedCeny not«irskou zdpisnicou C. N 17/95, NZ 16/95 
napisanou dha 30.1.1995 notdrkou JUDr. Ofgou Foblovou, boia 
spoioCnost' Slov-Truck-Center a.s. zruSend bez likviddcie s tym, 
ie imanie zruSenej spoioCnosti a vSetky jej pr<iva, povinnosti a 
zavazky prechadzaju v sulade s uznesenim predstavenstva 
Slovnaft a.s. C. 2/95 zo dha 19.9.1995 na spoloCnosf Slovnaft a.s., 
VICie hrdlo, Bratislava. Stary spis: Sa 838 

Zapisnica z valn^ho zhromazdenia zo dha 23.4.1998, notarska 
zapisnica C. N 57/98, Nz 50/98 zo dha 23.4.1998 osvedCujuca 
priebeh valndho zhromazdenia konan^ho dha 23.4.1998, na 

(od: 07.04.1994) 

(od: 12.08.1994) 

(od: 01.02.1995) 

(od: 25.07.1995) 

(od: 23.08.1995) 

(od: 20.12.1995) 

(od: 14.03.1996) 

(od: 10.10.1996) 

(od: 06.10.1997) 

(od: 16.02.1998) 

(od: 30.11.1998) 
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ktorom boia schvSlen^ zmena stanov. Zapisnica z predstavenstva 
zo dha 30.6.1998 o kooptovani noveho £lena predstavenstva. 
Zapisnica z predstavenstva zo dha 29.9.1998 o kooptovani nov6ho 
5iena predstavenstva a zcipisnica z predstavenstva zo dha 
15.7.1998 o zruseni prokury. 
Zcipisnica zvalndho zhromazdenia zo dha 24.6.1999 Notdrska r̂ .̂ Q2 200O) 
zapisnica 6. N 136/9 Nz 121/99 zo dha 24.6.99 osvedCujuca priebeh 
valn^ho zhromazdenia na ktorom boia schvdien^zmena stanov. 

Zapisnica z mimoriadneho vaineho zhromazdenia zo dha / Q ^ - IR 11 20001 
24.5.2000. Notarska zapisnica i. N 118/00, Nz 108/00 osvedCujuca ^ ' • • 
priebeh vaineho zhromazdenia na ktorom boia schvcilenei zmena 
stanov SpoioCnosti. 
Na zaklade rozhodnutia predstavenstva Slovnaft, a.s. Bratislava 24 QJ 200I) 
zo dha 28.3.2001 a dohody o ziuCeni z 22.6.2001 boia ziuCend 
obchodna spoloCnosf Slovnaft Benzinol, a.s. Bratislava so sidiom 
Bratislava, Mlynsk^ Nivy 48, so Slovnaft, a.s. Bratislava v suiade s 
§ 69 ods. 3 Obchodneho zdkonnika s tym, ze vSetky prdva a 
ZcivSzky Slovnaft Benzinol, a.s. prechddzaju na Slovnaft, a.s. 
uznesentm predstavenstva zo dha 28.3.2001 a dohodou o ziuCeni 
zodha 22.6.2001. 

Vypis C. 08/2001 zo zasadnutia predstavenstva konan^ho dha i^^^. -j-f 2̂ 2001) 
30.8.2001, na ktorom predstavenstvo rozhodio o zluCeni so 
spolocnosfou SLOVNAFT TRADE, a.s. spoloCnosf SLOVNAFT, 
a.s. prober^ na seba vSetky prdva, z^vSzky, pohi'adcivky a majetok 
zruSenej spoioCnosti SLOVNAFT TRADE, a.s. so sidiom Dr. VI. 
Clementisa 10, 821 02 Bratislava s iJCinnosfou od 31.12.2001. 

Notarska zapisnica z mimoriadneho valn^ho zhromaidenia N i^^. g Q2 2002) 
333/00 Nz 305/00 zo dha 20.12.2000 osvedCujuca priebeh 
mimoriadneho valn^ho zhromazdenia a notdrska zapisnica zo df\a 
16.05.2001, C. N 133/01 Nz 125/01 osvedCujuca priebeh riadneho 
vaineho zhromazdenia, na ktorom boia schvdiend zmena 
predstavenstva a zcipisnica z predstavenstva zo dha 19.12.2001, 
na ktorom boia udelenei prokura p. Heimovi Tomanovi a Laszidvi 
Feketemu. 
Predaj Casti podniku predstavujucej poziarny utvar v prospech QJ gg 2004) 
SpoioCnosti Group 4 Faick Services, s.r.o. na zaklade zmluvy o 
predaji Casti podniku zo dha 28.11.2002. 

Zcipisnica z vaineho zhromazdenia dha 17.5.2003 -18.5.2003 QQ 2004) 
osvedCen6 V notdrskej zdpisnici N 1784/03, Nz 47674/03 napisanej 
dha 13.6.2003 notcirom JUDr. Vlhom. Zmena v orgdnoch 
SpoioCnosti. Na zaklade predstavenstva spoioCnosti Slovnaft, a.s. 
Bratislava zo dha 16.5.2003 a Zmluvy o zluCeni uzavretej dha 
22.5.2003 boia v suiade s § 69 ods. 3 Obchodneho zdkonnika 
zluCend obchodna spoloCnosf Benatech, a.s. so sidiom 
Tovarenska 12, 811 09 Bratislava, \tO: 36 016 381 so 
spoioCnosfou Slovnaft, a.s. s tym, ±e v£etky pr^va a zdvdzky, 
majetok a pohl'adeivky zru§enej spoioCnosti Benatech, a.s. 
precheidzaju na Slovnaft, a.s. 
OsvedCenie o priebehu vaineho zhromaZdenie spoioCnosti zo dha i^^. Q2 •^Q 2004) 
27.05.2004 vo forme notarskej z^pisnice N 242/2004, Nz 
45668/2004 spisanej JUDr. Mirostavom PavloviCom, notarom. 
Osvedcenie o priebehu vaineho zhromazdenia zo dha 27.5.2004 z^ .̂ Qg Qg 2005) 
vo forme notarskej z^pisnice N 242/2004, Nz 45668/2004 spisanej 
JUDr. Miroslavom PavloviCom, na ktorom boia schvdiena zmena 
stanov. OsvedCenie o priebehu mimoriadneho vaineho 
zhromazdenia dha 17.12.2002 vo forme notdrskej zdpisnice N 
339/02, Nz 336/02 napisanej dha 17.12.02 notSrom JUDr. Janou 
MikuSovou - scheienli zmena stanov • roz§irenie predmetu 
Cinnosti. 
Zapisnica z vaineho zhromazdenia zo dha 25.4.2005 osvedCenci vo i^^. Qg 2005) 
forme noterskej zapisnice N 148/2005, Nz 21590/2005 spisanej dha 
16.5.2005 - schveilenie zmeny stanov. 

Uznesenie predstavenstva zo dha 25.11.2005 - zriadenie z^ .̂ 20O6) 
odStepneho zdvodu SLOVNAFT, a.s. - odStepny zdvod 
Petrochemia. 
OsvedCenie o priebehu vaineho zhromazdenia spoioCnosti zo dha ng 2006I 
24.04.2006 vo forme notarskej z^pisnice C. N 141/2006, Nz i . . o. j 
18056/2006 spisanej notdrom JUDr. Miroslavom PavloviCom, na 
ktorom boia schv^lena zmena stanov - rozSirenie predmetu 
podnikania, zmena sidia spoioCnosti. 

Notarska zapisnica N 141/2006, Nz 18056/2006, NCRIs 17953/2006 23 06 2006) 
zo dha 11.5.2006 osvedCujuca priebeh vaineho zhromaZdenia 
konaneho dha 24.4.2006. 
Rozhodnutie predstavenstva spoioCnosti zo dha 25.09.2006 o 
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zmSeni odStepn6ho Zeivodu SLOVNAFT, a.s. - odStepny z^vod 2nDfi\ 
Petrochemia. loa. oi.iu.^uuoj 

Zapisnica z vaineho zhromazdenia konan6ho dfta 20.04.2007 vo / . j , «e ne 2nn7\ 
forme notirskej zapisnice t. N 167/2007, Nz 18439/2007, NCRIs ^ uo.uo.^uu/j 
18367/2007 zo dfta 14.05.2007. 

Uznesenie predstavenstva zo dha 14.4.2008. (od: 01.06.2008) 

Zapisnica z riadneho vaineho zhromazdenia zo dha 18.04.2008. z^ .̂ 23 Q5 20O8) 
OsvedCenie o priebehu riadneho vaineho zhromazdenia 
spoioCnosti zo dha 18.04.2008 - spisan^ vo forme forme notSrskej 
zapisnice N 141/2008 Nz 19242/2008 dha 07.05.2008. Opravnd 
dolozka k notarskej zdpisnici zo dha 19.05.2008. Vypis zo Zdpisu 
C. 02/2008 zo zasadnutia dozornej rady zo dha 18.04.2008. Vypis 
zo Zapisnice C. 02/2008 zo zasadnutia predstavenstva zo dha 
18.04.2008. 

Vypis zo Zdpisnice C 03/2008 zo zasadnutia predstavenstva zo dna onnnt 19.06.2008. lOQ. z .̂u/..£UUO) 

Vypis zo zdpisu C. 02/2008 zo zasadnutia dozornej rady zo dha no •)r\na\ 
18.4.2008 z 21.8.2008. "5-09-̂ 008) 

Vypis z uznesenia predstavenstva zo dha 17.4.2009. (od: 19.05.2009) 

Zcipisnica z vaineho zhromazdenia konaneho dha 17.04.2009 vo i-^. »•> Qg onngi 
forme notarskej zapisnice C. N 95/2009, Nz 15097/2009, NCRis ' uj.uo.:iuu3j 
15281/2009 spisanej dha 12.05.2009. 

Vypis z uznesenia predstavenstva konaneho dha 30.12.2009. (od: 17.02.2010) 

Notarska zapisnica N 134/2010, Nz 15355/2010 zo dha 3.5.2010 .Q^. jg 05 2010) 
osvedCujuca priebeh vaineho zhromaidenia. 
Zapisnica zvaln6ho zhromazdenia konaneho dha 23.04.2010 vo QT 20101 
forme notirskej zapisnice e. N 134/2010, Nz 15355/2010, NCRIs ^ ^^.u^.^uiuj 
15616/2010 spisanej dha 03.05.2010. 

Vypis z uznesenia predstavenstva konaneho dha 23.7.2010. (od: 21.08.2010) 

Vypis z uznesenia predstavenstva zo dha 29.4.2011. (od: 04.06.2011) 

Zapisnica z vaineho zhromazdenia konaneho dha 21.04.2011 i^^. Qg 201I) 
spisana vo forme notdrskej zipisnice N 155/2011 Nz 15198/2011 
dha 28.04.2011. Vypis z uznesenia dozornej rady zo dha 
21.04.2011. 

Vypis z uznesenia dozornej rady zo dha 30.05.2011 (od: 08.07.2011) 

Vypis z uznesenia zasadania dorornej rady zo dha 14.09.2011. (od: 22.10.2011) 

Uznesenie dozornej rady zo dha 30.08.2011. (od: 25.10.2011) 

OsvedCenie o priebehu riadneho vaineho zhromazdenia .̂ g Q5 2012) 
SpoioCnosti - notarska zapisnica N 257/2012, Nz 15135/2012 zo 
dha 30.04.2012. 

OsvedCenie o priebehu riadneho vaJneho zhromazdenia QQ gg 2012) 
spoioCnosti notarska zapisnica zo dha 30.04.2012. 

Rozhodnutie jedineho spoloCnika zo dha 21.10. 2012. (od: 01.01.2013) 

Rozhodnutie jedineho spoloCnika spoioCnosti zo dha 30.10.2012 o z^ .̂ 2013) 
ZluCeni so spoloCnost'ou Slovnaft Petrochemicals, s.r.o., so 
sidiom ViCie hrdlo 1 824 12 Bratislava, iCo: 35 953 039, zapisanou 
V obchodnom registri Okresneho sudu Bratislava I, Oddiei Sro, 
VIozka C. 37409/B, ktora boia zruSend bez llkviddcie. Obchodnd 
spoloCnosf SLOVNAFT a.s., so sidiom VICie hrdio 1, 824 12 
Bratislava, iCo : 35 322 832, zapisand v obchodnom registri 
Okresneho siidu Bratislava I, Oddiel Sro, VIoika C. 426/B, sa na 
zaklade zmluvy o zluCeni spisanej vo forme notdrskej zdpisnice C. 
N 867/2012, Nz 40846/2012 dha 31.10.2012 stava pravnym 
nastupcom spoioCnosti Slovnaft Petrochemicals s. r. o. a preberS 
v§etky jej prdva a ZcivSzky. 

Rozhodnutie per roiiam zo dha 22.10.2012 a 10.12.2012. (od: 20.12.2012) 

Zapisnica z vaineho zhromazdenia konaneho dha 19.04.2013 z^ .̂ Qg 2013) 
spisanei vo forme notarskej zapisnice C. N 245/2013, Nz 
14087/2013. NCRis 14363/2013 dha 29.04.2013. 
Zapisnica z vaineho zhromazdenia konaneho dha 19.04.2013 z^ .̂ Qg 2013) 
spisane vo forme notarskej zeipjsnice 6. N 245/2013, Nz 
14087/2013. NCRIs 14363/2013 dha 29.04.2013. 

Zapisnica zo zasadnutia vaineho zhromazdenia spoioCnosti (od: 13.05.2014) 
spisane vo forme notdrskej zdpisnice N 341/2014 Nz 15472/2014 

http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID-19667&SID=2&P-0 12.8.2014 
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NCRIs 15753/2014 zo dha 24.04.2014 

ZluCenie, splynutie, 
rozdelenie spoioCnosti: SpoloCnosf je pravnym ndstupcom v dosledku zluCenia (od: 01.01.2013) 

SpoloCnosf zaniknuta 
ziuCenim, sptynutim 
alebo rozdeienim: 

Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. 
ViCie hrdio 4846 
Bratislava 824 12 

(od: 01.01.2013) 

Predaj: (od: 05.10.2004) 
DoSio k predaju Casti podniku SLOVNAFT, a.s. na zaklade Zmluvy 
o prevode Casti podniku zo dha 17.10.2002, uzavretej medzj 
spoloCnosfami SLOVNAFT, a.s. a Accenture Services, s.r.o.. 

Datum aktualizdcie 
udajov: 
Datum vypisu: 

11.08.2014 

12.08.2014 

O obchodnom registri SR j Navod na pouzivanie ORI | Nasa adresa 1^ 
Vyhl'adavanie podi'a : obchodneho mena | identifikacneho cisla 

sidla I spisovej znacky | priezviska a mena osoby 

Strankove hodiny na registrovych siidoch 
Formulare na podavanie navrhov na zapis do obchodneho registra 

http://www.orsr.sk/vypis.asp?lD=19667&SID-2&P-0 12.8.2014 
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Urad geodezie, kartografje a katastra Slovenskej republiky 

VYPIS Z KATASTRA NEHNUTELNOSTi 
Okres: Bratislava II VytvorenS cez katastrifny portal 

Obec: BA-m.c. RUZtNOV D^tum vyhotovenia 27.02.2014 
Katastr^lne uzemie: Nivy Cas vyhotovenla: 15:46:46 

CIASTOCNY VYPIS Z LISTU VLASTNJCTVA c. 752 
CAST A: MAJETKOVA PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidovan6 na katastralnej mape 

Parcelne cislo VymeravmZ Druhpozemku Sposob vyuz. p. Umiest. pozemku Pravny vzt'ah Druh ch.n. 
9236/ 1 3483 Zastavane plochy a 18 1 

rt̂ d voria 
Legenda: 
Sposob vyuzivania pozemku: 

18 - Pozemok. na ktorom je dvor 
Umiestnenie pozemku: 

1 - Pozemok je umiestneny v zastavanom uzemi obce 
Ostatne parcely nevyziadane 

CASTB: VLASTNfCIA IN^ QPRAVNEN^ OSOBY 
Par. 6islo Priezvisko, meno (n^zov), rodne priezvisko, dMum narodenia, rodn4 £isio (iCO) a Spoluvlastnicky podiel 

miesto trval6ho pobytu (sidio) vlastnika 

(jcastnik pravneho vzt'ahu; Vlastnik 
1 SLOVNAFT, a.s.. Vidle hrdlo 1, Bratislava, PSC 824 12, SR 1/1 

l60: 
TituI nadobudnutia Zdmennd zmluva V-7121/2000 zo dna 1.2.2001. 
TituI nadobudnutia Ziadosf 6.j.:RSS-15754/2001/Kul zo dt̂ a 25.06.2001 
Titul nadobudnutia Ziadosf o zapis 6. 62310/04/2110 zo dha 26.10.04 (GP t. 694/04) 
TituI nadobudnutia Ziadosf o zapis GP zo dî a 25.07.05 

Tituly nadobudnutia LV: 

9001 S/Kv/296/77 ziadost o zapis 
zmena k. u. 107/90 
poz. v(. 4770 
ROZH.IWU-RUZINOVUPaV 4218/92/Gr-3 
NAJOMNA ZIVILUVA Z 22,9.1992 
ZMLUVA ZO DNA 9.9.1993 
ZIADOST O ZAPIS STAVBY 
ZIADOST C.ZN.GEOD./ING.ZE/BY/12/96 ZO DNA 16.5.1996 
Ziadosf o zapis c.j.:RSS-21120/2001/Kul zo dha 8.11.2001 
Rozhodnutie c.R 25/02 zo dha 20.3.2002-PVZ 881/02 
Kupa V-33/03 zo dha 28.2.2003 
Kupa V-2751/03 zo dha 3.9.03 
Ziadosf o zapis stavby c,k.:RSP-2003/2069B-2/Kul zo dha 27.10,03 
Rozhodnutie o odstraneni stav.objektov 6. RSP/04/17109-3/Pal-12 zo dha 17.08.04 

Informativny vypis 1/3 AktualizScia katastr^lneho port^lu: 26,02.2014 



MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 
oddelenie uzemneho rozvoja mesta 

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

Oddelenie spravy nehnutel'nosti 
Ing. KluCiarova 

Tu 

Vybavuje/iinka Bratislava 
Ing. arch. Labanc / 59356213 26. 02. 2014 

ziadatel': OSN (ziadatel'; Teodin Slovakia, s.r.o.) 
ziadosf zo dna: 17.01.2014 
pozemok pare, cislo: 21796/1, 21812 a 21800 - casti podPa Vami prilozenej mapky 
katastraIne uzemie: Nivy 
blizsia lokalizacia pozemku v uzemi: Pristavna ulica ~ Sukennicka ulica 
zamer ziadatel'a: Reaiizacia odbocovacieho pruhu k cerpacej stanici „CSPH 

Bratislava Pristavna ulica" z Pristavnej ulice, iiprava chodnika 
na Votrubovej ulici a vybudovanie vyjazdu na Sukenicku ulicu, 
ktora bude vybudovana na pozemku pare. c. 9236/1 

Uzemny plan hlavneho mesta SR Bratislavy, rok 2007, vzneni zmien adoplnkov stanovuje pre uzemie, ktor^ho 
sutSast'ou su pozemky pare. c. 21796/1, 21812 a 21800; funkî n^ vyuzitie uzemia: 
• obcianska vybavenost' celomestskeho a nadmestsk^ho vyznamu, Cfslo flinkcie 201, stabilizovane uzemie; 
• namestia a ostatn^ komunikatfn^ plochy (biela plocha). 

Vas list cislo/zo dha NaSe fiislo 
MAGS ORM 40439/14-7993 

Vec: 
Uzemnoplanovacia informacia 

Funkcne vyuzitie uzemia: 

• obCianska vybavenost' celomestsk6ho a nadmestskeho vyznamu, cislo funkcie 201 (tabul'ka C.2.20i 
V prilohe) - menSia sevema Cast* odbocovacieho pruhu. 
Podmienky funkcneho vyuzitia ploch: uzemia arealov a komplexov obCianskej vybavenosti celomestskeho 
a nadmestskeho vyznamu s konkretnymi narokmi a charakteristikami podFa funkcneho zamerania. SCiCasl'ou 
uzemia su plochy zelene, vodne plochy ako suCasf parteru, dopravne a technicke vybavenie, garaze a zariadenia 
pre poziamu a civiinu obranu. Podiel funkcie byvania nesmie prekroCit' 30% z celkovych podlainych ploch 
nadzemnej Casti zdstavby flinkCnej plochy.Sp6soby vyuiitia funkCnych ploch: prevJadajuce, pr/pustne, 
pripustne v obmedzenom rozsahu, nepripustn^ - podi'a tabul'ky C.2.201 v prilohe listu. 

• namestia a ostatne komunikaJine plochy (biela plocha) - juind Cast* odboCovacieho pruhu, iiprava chodnika na 
Votrubovej ulici a vybudovanie vyjazdu na Sukenicku ulicu; Ij. verejne pristupne nezastavane plochy v meste 
oiiraniCene inymi funkcnymi plochami. Pod urovfiou terdnu je raozne umiestnovaf zariadenia a vedenia 
technickej infragtruktury, podzemn^ parkovacie gard^e, podjazdy, podchody pre chodcov, prevadzky obcianskej 
vybavenosti urCenej pre Siroku verejnosf. SuCasfou ploch n^mesti a koridorov sii spravidla: zelen, mestsky 
mobiliar, prvky verejneho osvetlenia, prvky dopravn^ho znaCenia, vytvame umelecke diela. 

Laurinska 7, HI. poschodie, t. dverj 309 
TELEFON FAX BANKOVe SPOJENIE iCO INTERNET E-MAIL 
02/59 35 62 35 02/59 35 64 46 CSOB: 25829413/7500 603 481 www,bratlslava.sk orm@bratislava.sk 
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Intenzita vyuzitia uzemia: 
Parcely su sucasfou uzemia, ktore je defmovan^ ako stabilizovane uzemie. 
Stabilizovane uzemie je uzemie mesta, v ktorom uzemny plan ponech^va sucasne funkCne vyuzitie, predpoklada 
mieru stavebnych z^sahov prevatne formou dostavieb, pristavieb, nadstavieb, prestavieb a novoslavieb, priCom sa 
zdsadne nemeni charakter stabilize van^ho uzemia. 
Meritkom a limitom pre novu vystavbu v stabilizovanom uzemi je najmS charakteristicky obraz a proporcie 
konkretneho uzemia, ktore je nevyhnutne pri obstaravani podrobnejgich dokumentacii alebo pri hodnoteni novej 
vystavby v stabihzovanom uzemi akceptovaf, chrdnit* a rozvijaf. Posudzovanie dostavieb, prestavieb, nadstavieb a 
novostavieb v r^mci stabilizevanych lizemi sa uskutoCiiuje na zdklade ukazovaterov intenzity vyuzitia uzemia vo 
funkCnej ploche. 
Z celomestskeho pohl'adu nie je mo2ne, ani liCelne obsiahnuf detail a zioiitosf, ktoni predstavuje stavba 
V stabihzovanom Ozemi. Ak novy ndvrh neregpektuje charakteristicke principy, ktore reprezentuju existujucu 
zastavbu a vndSa do zastavby neprijatel'ny kontrast resp. neumeme zafa^enie pozemku, nie je mo^e takuto stavbu 
v stabilizovanom uzeraf umiestnif. 
Z hl'adiska vSzby novej zdstavby k povodnej Strukture je potrebne zohl'adnif: 
• vo vnutornom meste sa vyskytujil stabilizovane uzemia so î ŝtavbou mestskeho typu, komplexy zastavby, 

arealy a uzemia izolovanej zAstavby, najma bytov^ domy sidliskoveho typu a enklavy rodinnych domov. 
V dotvarani uzemi je potrebne reSpektovat' diferencovan^ prfstup podTa jednotlivych typov existujiicej 
zastavby a nie je moine ho generalizovaf stanovenim jednomej regulacie intenzity vyutitia pre celii 
stabilizovanii fiinkCmi plochu. Tato liloha musf byf jednoznaCne rieSend na podrobnejSej zon^bej urovni. 

Zakladnym principom pri stanoveni reguldcie stabilizovanych uzemi v meste je uplatnif po2iadavky a regulativy 
ftinkCneho dotvarania uzemia na zvySenie kvality prostredia (nielen zvysenie kvality zastavby, ale aj zvysenie 
prev^dzkovej kvality uzemia). 

Pre posudenie investicneho zameru nachadzajiiceho sa len v Casti funkCnej plochy platia na ploche, na ktorej ma byf 
realizovany zamer zastavby defmicie a ukazovatele intenzity vyuzitia uzemia z&vazne pre celii fxmkCnu plochu. 
V konkretnom blokuje mozne rieSif n^vrh zastavby celeho bloku s vyjadrenim etapizacie zastavby, a to na urovni 
rie§enia UPN Z, US Z, resp. dokument̂ cie pre uzemne rozhodnutie. 

Hlavne mesto S R Bratislava vydalo dna 07. 08. 2013 suhlasne zavazne stanovisko k investicnej Cinnosti c. 
MAGS ORM 49962/13-297136 na stavbu „ C E R P A C I A S T A N I C A - Bratislava, PrfstavnS ulica". Predmetne 
dopravne rie§enie je siiCasfou citovanej stavby, na ktoni boio vydane uvedene siihiasne zavjizne stanovisko, ktoreho 
kopiu Vam posielame v prilohe. 

Informujeme Vas, te Uzemny plan hlavneho mesta SR Bratislavy, rok 2007 a jeho zmeny adoplnky 01 a zmeny 
a doplnky 02 su zverejnene na adrese: 
http://www.bratislava.sk/vismo/dokumentv2.asp7id org=700Q00&id=U031292&pl=67484. 
DalSie uzemnoplanovacie dokumentdcie a lizemnopl^ovacie podklady sii zverejnene na adrese: 
http://www.bratislava.sk/vismo/dokumentv2.asp7id org=700000&id=74384&p 1 =53195. 
Komplexne informacie o VaSom zdujmovom lizemi ziskate nahliadnutim do zverejnenych hore uvedenych 
dokumenlov. 

Upozorfiujeme, ze predmetom uzemnopl̂ novacej informacie nie sii majetkovopravne vzfahy k pozemku. 
Uzemnoplanovacia informacia na ten isty pozemok moie byf vydan^ viacerym ^iadatel'om. 

Uzemnoplanovacia informacia t. MAGS ORM 40439/14-7993 zo df̂ a 26. 02. 2014 plati jeden rok odo dna jej 
vydania, ak nebola schvalena nova uzemnoplanovacia dokument̂ cia alebo jej zmeny a doplnky, na zaklade ktorych 
boia vydana. 

S pozdravom 

1: ; . ; v^ '^" ' rncr i4v -a 

Prilohy: tabul'kaC.2.201 
Zavazne stanovisko £. MAGS ORM 49962/13-297136 

Co: MGORM-archiv 

Ing. iVTaSa Kullmanoya 
veduca oddelema 



Uzemny plan hlavneho mesta SR Bratislavy-ZaD 02 

c. 2. REGULACIA FUNK6NEHO VYUZITIA PL6CH 

OZEMIA OBCIANSKEJ VYBAVENOSTI 201 

201 obCtanska vybavenosf celome8tst(6ho a nadmestsK^hQ vyznamu 
202 obCJanska vybavenost' lok l̂neho v/znamu 
PODMIENKY FUNKCNEHO VYU^TIA PL6CH 

Ozemia arealov a komplexov obCianskej vybavenosti celomestskeho a nadmestskeho vyznamu s konkretnymi 
narokmi a charakteristikami podi'a funkCn6ho zamerania. SOCast'ou uzemia su plochy zelene, vodne plochy ako 
sOiast' parteru, dopravne a technicke vybavenie, gar^e a zariadenia pre poziarnu a civiinu obranu. 
Podiel funkcie byvania nesmie prekroCif 30% z celkovych podla^nych pl6ch nadzemnej Casti zSstavby funkCnej 
plochy. 
SP0S6BY VYUZITIA FUNK6NYCH PLOCH 

prevlddajuce 
zariadenia administrativy, sprcivy a riadenia 
zariadenia kuitury a zebavy 
zariadenia cirkvi a na vykon^vanie obradov 
ubytovacie zariadenia cestbvneho ruchu 
zariadenia verejneho stravovania 
zariadenia obchodu a sluzieb 
zariadenia zdravotnlctva a sociSlnej starostlivosti 
zariadenia Skolstva, vedy a vyskumu 

pripustne 
V ijzemi je pripustne umiestrtovat' najma : 

integrovane zariadenia obCianskej vybavenosti 
areeiy vol'nehb 6asu a multifunkCne zariadenia 
ucelove zariadenia verejnej a St̂ tnej spravy 
zeleî  llniovu a ploSnu 

zariadenia a vedenia technickej a dopravne] vybavenosti pre obsluhu Uzemia 
pripustne v obmedzenom rozsahu 

V Cizemi je pripustne umiestî ovaf v obmedzenom rozsahu najmS : 
byvanie v rozsahu do 30% z celkovych nadzemnych podlaznych pl6ch funkCnej plochy 
zariadenia §portu, telovychovy a vofneho Casu 
vedecko - technicke a technologicke parky 
vodne plochy ako suCast' parteru a plSch zelene 
zariadenia drobnych prevedzok vyroby a sluiieb 

zariadenia na separovany zber komunalnych odpadov miestneho vyznamu vretane komuneinych odpadov 
s obsahom §kodlivin z domacnosti 

neprfpustne 
V Uzemf nie je pristupne umiestftovat' najma : 

zariadenia s negativnymi uCinkami na stavby a zariadenia v ich okoli 
rodinne domy 
areeiy priemyselnych podnikov, zariadenia priemyseinej a pornohospoderskej vyroby 
skladove areeiy, distribuCne centre a logisticke parky, stavebne dvory 
autokempingy 

stavby na individuainu rekreeciu 
zariadenia odpadoveho hospodcirstva okrem pripustnych v obmedzenom rozsahu 
tranzitne vedenia technickej vybavenosti nadradeneho vyznamu 
stavby a zariadenia nesuvisiace s funkciou 

C uplne znenie - strana 41 



MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 
Primacialne nam. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 

SUBQRNE STANOVISKO 

k navrhu na predaj/prenajom nehnutel'nosti hi. m. SR Bratislavy 
za oblasf dopravy 

A: IDENTIFIKACIA PODANIA: 

Doslo od (oddelenie, datum): OSN, 17.01.2014 Pod.c. M A G S S N M 44603/2013 
Predmet podania: reaiizacia odboCovacie 

ul., uprava chodnika 
vyjazdu na Sukennic 
pozemku p. c. 9236/1 -

10 pruhu k CSPH Bratislava Pristavna 
na Votrubovej ul. a vybudovanie 

ku ul., ktora bude vybudovana na 
- najom pozemkov 

— ^ . — .— — 

Ziadatel'; 
Teodin Slovakia, s.r.o. 

Katastralne uzemie: Nivy 
Parcelne cislo: 21796/1,21812,21800 
Odoslane: (datum) Pod.c. 1 

B: CIASTKOVE STANOVISKA ODDELENI: 

B l : Oddelenie dopravn^ho inzinierstva: 
Pridelene (datum): 27.01.2014 Pod. c. oddelenia: M A G GDI 7997/14 

ODI/45/14-P 
Spracovatel' (meno): Ing. Galikova 
Text stanoviska: 

Obraciate sa na nas so ziadost'ou o stanovisko k najmu casti pozemkov registra „C" K N 
pare. c. 21796/1, 21812 a21800 v k . i i . Nivy za ucelom realizacie odbocovacieho pruhu 
k stavbe cerpacej stanice na komunikacii Pristavna, upravy chodnika na Votrubovej 
a vybudovanie vyjazdu z cerpacej stanice na Sukenicku podi'a dolozeneho zakresu do 
situacie na podklade kopie katastralnej mapy. Ziadosf siivisi s realizaciou investicneho 
zameru „Cerpacia stanica Bratislava, Pristavna ul." na pozemku pare. c. 9236/1 v k. u. Nivy. 

Z hl'adiska oddelenia dopravneho inzinierstva uvadzame: 

1. Na stavbu „Cerpacia stanica - Bratislava, Pristavna ul." bolo vydane suhlasne 
Zavazne stanovisko hi. mesta SR Bratislavy k investicnej cinnosti pod c. MAGS ORM 
49962/13-297136 dna 07.08.2013 s podmienkami. 

Pripominame, ze z hl'adiska riesenia dopravneho vybavenia sme do buducej 
dokumentacie pre stavebne povolenie pre planovane rozsirenie komunikacie Pristavna o 
samostatny jazdny pruh v suiade s Urbanistickou studiou zony Klingerka (pravy odbocovaci 
pruh do uzemia pri zachovani existujucich skiadobnych prvkov komunikacie Pristavna) 
pozadovali okrem parametrov jazdneho pruhu, zakreslif a uviesf tiez parametre chodnika, 
ktoreho casf bude musief byt' umiestnena na pozemku ziadatefa. 

2. K najmu zaujmovych casti pozemkov za ucelom realizacie dopravnych pripojeni 
a stavebnych uprav v suvislosti s predmetnou stavbou nemame namietky. 

Vybavene (datum): 28.01.2014 
Schvalil dna (meno, datum): Ing. Mikus 

Primacialne nSm. 1, 111. poschodie, t. dverl 308 
TELEF6N FAX BANKOVg SPOJENIE iCO INTERNET 
02/59 35 61 95 02/59 35 64 39 VClB 6327012/0200 603 481 www.bratislava.sk 

E-MAIL 
okdsv@bratJ5l3va.sk 
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B2: Referat cestneho spravne 10 organu: 
Pridelene (datum): 20.01.2014 Pod c. oddelenia OKDS 40384/2014/7996 
Spracovatel' (meno): Iveta Illova 
Text stanoviska: 

Z hl'adiska cestneho spravneho organu k najmu pozemkov p. c. 21796/1, 21812, 21800 k. u. 
Nivy (podi'a ziadosti a priloh), uvadzame; 

• dotknuty pozemok z hl'adiska cestneho spravneho organu je na Pristavnej ul. (pozemok p. c. 
21796/1 0 vymere 184 m^), ktora je zaradena do siete miestnych komunikacii ako II. trieda, 
kde bude vybudovany vjazd, 

• ztohto dovodu je potrebne poziadat' podi'a § 3b ods.(l) zakona c. 135/1961 Zb. 
0 pozemnych komunikaciach (cestny zakon) o pripojenie na miestnu komunikaciu IL triedy 
Pristavna ul., 

• V ramci vystavby CSPH, ak sa budu realizovaf prelozky podzemnych sieti na Pristavnej 
ul., mimo hranicu stavby je potrebne poziadaf podi'a § 8 ods.(l) o zvlastne uzivanie 
miestnej komunikacie. 

Vybavene (datum): 21.01.2014 
Schvalil dna (meno, datum): V z. Ing. Slimakova 21.01.2014 

B3: Oddelenie spravy komunikacii: 
Pridelene (datum): 21.I.20I4 Pod. c. oddelenia; OSK 7998/2014 

Ha-40 
Spracovatel' (meno): R. Horvathova 
Text stanoviska; 

Z hl'adiska oddelenia spravy komunikacii ziadame dodrzaf podmienky 
MAGS/ODl/53834/13-328234/Ha-288 zo dna 7.10.2013. 

vo vyjadreni c. 

Vybavene (datum): 30.1.2014 
Schvalil dna (meno, datum): Ing. Mesf anikova 30;1.20I4 

Ing. Kvetoslava Cuma 
zastupkyna riaditel'a raagistratu 



HLAVNE MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISUVA 
Primacialnen5m. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 

P.T. 
Stefan Majcher 

VdS list 5rslo/zo df̂ a NaSe Cfsto Vybavuje/linka Bratislava 
2.9.2013 MAGS/ODl/53834/ Horvitliovi/772 7.10.2013 

13-328234/H4-288 

Vec 

Stanovisko k stavbe "Ccrpacia stanica - Bratislava, Prfstavn^ ulica, SO 102 - Komunikacie 
a spevuen^ plochy" - dokumenticla pre tzenm^ konanie 

Stavebnik Slovnaft, a.s., Vlfle hrdlo 1,824 12 Bratislava 

Ndzov stavby Cerpacia stanica - Bratislava, Pristavni ulica 
SO 102 - Komunikicie a spevnen̂  plochy 

Katastrilne Ozemie Nivy 
Parcela 6. 9236/1 
Miesto stavby PristavnS ulica 
Druh podanej dokumentacie pre tizenm£ rozhodnutie 
Spracovater TEBODIN Slovakia, s.r.o. 
DStunn spracovania dokumentScIe 06/2013 

Popis stavby v zmysie predIo£enej dokumentdde 

• Predmetom investidnej akcie je stavebn;̂  objekt SO 102 - Komunikacie a spevnene 
plochy, t.j. dopravn6 rieSenie pre areAI C^acej stamce pohomi;ych hmdt stamce 
spoIo6iosti Slovnaft s ohsluin^ objelctom v lokalite Pristavnd - Sdkenfcka. 

• Dopravn6 pripojenie je rieSene prav^ odbo&nlm z komunildcie PristavnA v JV dasti 
pozemku (odbodovad pruh dfeka 70 m, §irka 3,50 m + 0,50 m odvodnovaci prOiok). 
Vnutomi obslu2nd komunikdda je jednosmeral V;̂ azd z areSlu je situovany v SZ dasti 
pozemku pravym/l*avym odboSenim pripojenjm na komunikdciu Sukenfcka, na ktorej 
bude lisek od vyjazdu po krî ovatku sPristavnou zobojsmer̂ n̂  (podFa dolo2en6ho 
vykresu i. 3-IK-OOl s obsahom Situicia - ndvrh zmeny dopravneho znaienia (zodp. 
pojektant Ing. R. Urban, 06/2013). 

• AredIov6 peSie komunikdcie budti napoJMi6 na existujfice peSie trasy. N^ky na staticku 
dopravu budii zabezpe£en6 tirovfloy^ parkovanfm vr^mci aredlu vpoCte 15 
parfcovaclch miest. 

:. KonStatfijeme: 
• Na stavbu bolo vydan6 ZAvazn6 stanovisko hlavn6ho mesta SR Bratislavy k investiCnej 

• Cinnosdis podmienkami pod MAGS ORM 49962/13-297136 dila 07.08.2013. 



• Vsprdve oddelenia sprdvy komimikdcif (OSK) je Pristavni ulica averejn̂  osvetlenie 
(VO) vSetkych dotknut̂ ch komunikacii. 

Na podklade odbom ĥo posOdenia predlô enej dokumentacie, oddeleniami magistr̂ tu 
V zmysie §140b ztona 5.50/1976 Zb. oiizemnom pl̂ ovanf a stavebnom poriadku 
(Stavebn̂  z^on) vznenf neskorSfch predpisov a §3b zdkonafi. 135 /1961 Zb. o pozemnych 
komunikdciicb (Cestn^ z^on) v znenI neskorSfch predpisov z hTadiska dopravy k rieSeniu 
stavby "Cerpacia stanica-Bratislava, Pristavni uUca, SO 102 - Komunikiicie 
a spevnen6 plochy** v zmysie predlo&nej dokumentdcie, vyddvamc nasIedovn6 stanovisko 
s podmienkami: 

V dokumentacii pre stavebn6 povolenie ziadame preuk^af splnenie podmienok: 
1. Pre plSnovan6 rozSirenie komunikacie PristavnA o samostatn̂  jazdny pnih v siilade 

s Urbamstickou Stiidiou zdny Klingerka, aby v buducnosti mohol byf realizovan;̂  pravj" 
odbotovacf pruh pri zachovani existujticich sldadobn̂ ch prvkov komunikacie Prfstavnd, 
t. j. jazdn;̂  pruh - zeleny' p5s - chodnik, pripadne jazdn^ pnih - chodnik, priCom zeleny 
pis nahradf zelen v rdmci navrhovan̂ ho objektu, po&dujeme do v̂ kresovej i textovej 
^̂ asti dokumentdde okrem parametrov jazdneho pruhu zakreslit̂  a uviesf aj parametre 
chodnika, ktoreho Casf bude musief byf umiestnena na pozemku ̂ adatel'a (napr. formou 
zriadenia vecn̂ ho bremena v predmetnej veci). 

2. Polohu toterau bude potrebn̂  spresnif talc, aby nezasahoval do buducej polohy chodnika. 

3. VrAmci konania poziadaf cestn̂  spravny orgin o povolenie na pripojenie lidelovej 
komunikdcie na miestnu komunikidu II. triedy Pristavni ul. 

4. Pred realjzdciou stavebnydi prAc prerokovaf dofiasn̂  a trval̂  dopravn6 znafienie 
v komisii pre ur63vame dopravn;̂ ch znadek a dopravnych zariadeni. 

5. Madame reSpektovaf zariadenia verejneho osvetlenia v sprave OSK na Stikenfckej ulici. 

6. ^alsi stupen PD (vrdtane ulo2enia kfiblov VO do chrAniSky v mieste yjazdu/v̂ 'azdu 
zCeipace) stanice, prip. preklAdku VO na Sukenickej ulici) Ziadame predlô if na 
vyjadrenie. 

Toto stanovisko nenahrddza: 
° stanovisko hi. m. SR Bratislavy ako pripadn6ho vlastnika pozemku, resp. susednych 

pozemkov a stavieb, vritane bytov 
° rozhodnutia prislu5n€ho cestneho sprivneho org&m (napr. rozkopdvkov6 povolenie, 

povolenie na zvldStne ti&'vanie miestnych komtmik̂ cif, povolenie na zriadenie vjazdu 
alebo pripojeniu na miestnu komunikdciu) 

Pozn̂ mka 
Situiciu si ponechAvame na OSK. 
V pripade d'alSieho podania Ziadame k iiadosti prilo îf aj fotok6piu tohto vyjadrenia. 

S pozdravom 

/ 



Stanovisko technickej infrastruktury 

Ziadatel' S N M - Tebodin Slovakia,s.r.o. Referent; Klu 

Predmet podania Najom pozemku 

Katastralne uzemie Nivy Parc.c.: 21 769/1 

e.j. M A G S OUGG 40 381/2014-7 994 
M A G S S N M 44 603/2013 

c. OUGG 69/14 

TI c.j. TI/34/14 EIA C./I4 

Datum prijmu na TI 20.1.2014 Podpis ved. odd. 

Datum exped. z TI 24.1.2014 27 01. 20U 

Zasobovanie vodou a odkanalizovame : Ing. Daniel Pospisil 

Pozemkami prechadzaju trasy verejneho vodovodu D N 150 mm, kanalizacie D N 300 mm a STL 
plynovodu D N 300 mm. Realizaciu treba konzultovaf s ich prevadzkovatel'mi. 

Zasobovanie elektrickou energiou : Ing. Peter Hresko 

V uzemi evidujeme prechod 22 kV kabloveho vedenia. Po overeni trasy u prevadzkovatefa siete tento 
stanovi aj podmienky pre navrhovanu investidnu cinnosf. 





MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 
oddelenie 2ivotn6ho prostredia a mestskej zelene 
Primacialne n^m. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 

Oddelenie spravy nehnutel'nosti 
hig. Ivan Kristof 
vediici oddelenia 
T U 158I1/20I4 

list cislo/zo dfia 
MAGS 44603/13/ 

Nase tls\o 
MAGS OZP 40337/14/7995 

Vybavule/linio 
Hig. A. GalCikovi/409 

Bratislava 
28.1.2014 

Vec 
Ndjom pozemku registra „C" KN pare. 1.21796/1,21812,21800 k. u. Nivy - vyjadrenie. 

Listom a. MAGS SNM - 44603/13/7995/14 zo dna 17.1.2014 ste na zaklade ziadosti spoloanosti 
Teodin Slovakia, s. r. o., Hranicna 18, 821 05 Bratislava, poziadali Oddelenie zivotneho prostredia 
a mestskej zelene o vyjadrenie k najmu pozemkov pare. c. 21796/1, 21812, 21800 k. u. Nivy, vcelkovej 
vymere 247 . 

Ziadatel' potrebuje najom 6asti pozemku krealizacii odbocovacieho pruhu kSerpacej stanici 
„CSPH Bratislava Pristavna ulica" z Pristavnej ulice, uprava chodnika na Votrubovej ulici a vybudovanie 
vyjazdu na Sukennicku ulicu, ktora bude vybudovana na pozemku pare. c. 9236/1. 

Pozemky sa nachadzaju v uzemi, v ktorom plati podi'a zak. NR SR 6. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prirody akrajiny v zmysie neskorSich predpisov I. stupeil ochrany, tj. uzemiu sa neposkytuje vy§sia 
ochrana. V zaujmovom uzemi nie je zadokumentovany vyskyt chranenych druhov zivofiichov, rastlln 
resp. drevin. 

Po prestudovani predlozenej ziadosti apreskumani v terene Oddelenie zivotneho prostredia 
a mestskej zelene nema namietky voCi prenajmu pozemkov pare. 21796/1,21812,21800 k. u. Nivy na 
stanoveny ucel. 

Ing. Katarina Prostejovska 
veduca oddelenia 

Primacialne namestie 1.1.. Ill, poschodie 
TELEFON FAX 
02/59 35 61 48 

BANKOVe SPOJENIE 
25827B13/7500 

iCO 
603 481 

INTERNET E-MAIL 
www.bratislava.sl^ ozp@brayslava.sk 



MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 
financne oddelenie 

Primacialne n^m. 1. P .O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 

Oddelenie spravy nehnutel'nosti 

33394/2014 

Vas list 5islo Nase cfslo Vybavuje/linka 
VarenitsovA/476 

Bratislava 
20.02.2014 MAGS FIN 2014/377/7999 

Vec 

Oznamenie o pohradavkach 

Na zaklade Vasej ziadosti vo veci vyCislenia pohl'adavok, Vam tymto oznamujeme, ze 
v dostupnych dokladoch a informaciach, ktore boli dorudene na financne oddelenie za obdobie 
od 1.1.2010 do 31.12.2013 evidujeme zostatok pohl'adavok voci: 

Zaroven si Vam dovol'ujeme pripomenuf, ze finan5ne oddelenie nedisponuje databazou o 
platcov dani a poplatkov za komunAlny odpad. Vo veci zistenia daiiovych pohl'adavok a 
poplatkov za odpad je potrebne sa obratif na oddelenie miestnych dani a poplatkov magistratu. 

Teodin Slovakia, s.r.o, ICO 35 747 846 
V lehote splatnosti: 
po lehote splatnosti: 

0,00 € 
0,00 € 

SLOVNAFT 
V lehote splatnosti: 
po lehote splatnosti; 

0,00 € 
0,00 €. 

S pozdravom 

-10-

Ing. Boris Kotes 
veduci fmancneho oddelenia 

Primacialne n^m. 1, IV. poschodie. c. dverl 426 

TELEFON 
02/59 35 65 03 

FAX 
02/59 35 63 91 

iCO INTERNET E-MAIL 
603 481 www.bratislava.sk fmancne@bratislava.sk 



IWAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 
oddelenie miestnych dani a poplatkov 

Blagoevova 9, P. O. Box 76, 850 05 Bratislava 55 

Oddelenie spravy nehnutel'nosli 
Ing. Ivan Kristof 
veduci oddelenia 

TU 

Va§ list 6islo 
SNM-2013/44603 

Na§e t'lslo 
MAG/16/2014/8000 
24666/2014 

Vybavuje/linka 
Ing. Pe§kov^900 

Bratislava 
5.2.2014 

Vec: Odpoyed' na_zjadosf 

Na zaklade Va§ej ziadosti Vam v zmysie § 11 ods. 6 zakona 6. 563/2009 Z. z. o sprave 
dani (dahovy poriadok) a o zmene a doplneni niektorych zakonov oznamujeme nasledovne; 

Referdt ostatnych dani neeviduje v evidencii dane za ubytovanie spolocnosti Teodin Slovakia, 
s.r.o., Hraniana 18, 821 05 Bratislava, ICO: 35747846, Slovnaft, a.s., Vlcie hrdlo I, 824 12 
Bratislava, ICO: 31322832. 

Referat ostatnych dani neeviduje v evidencii dane za uzivanie verejneho priestranstva spolocnosf 
Teodin Slovakia, s.r.o., voSi spolocnosti Slovnaft, a.s. neeviduje ziadne pohl'adavky. 

Referat PO dane z nehnutel'nosti neeviduje spolocnosf Teodin Slovakia, s.r.o. v evidencii 
daftovnikov, vo£i spolocnosti Slovnaft, a.s. neeviduje Ziadne pohradavky. 

Referat komunalneho odpadu neeviduje spolocnosf Teodin Slovakia, s.r.o. v evidencii 
daiiovnikov, voci spolocnosti Slovnaft, a.s. neeviduje iiadne pohfadavky. 

S pozdravom 

Ing. Peter Michalicka 
veduci oddelenia 

Blagoevova 9, 3 Poschodie, 6. dverj 303 
TELEFCN FAX 
02/59 35 69 00 02/59 35 69 71 

BANKOVe SPOJENIE 
VOB 6327012/0200 

iCO 
603 481 www.bralislava.sk dane@bratislava.sk 

INTERNET E-MAIL 



HLAVNE MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 
Primacialne nam. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 

Steifan Majcher 

V i s list 6islo/zo dAa NaSe 6islo Vybavuje/linka Bratislava 
MAGS ORM 49962/13-297136 Ing. arch. Labanc/59356213 07. 08. 2013 

Vec; Zavazne stanovisko hlavneho mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investicnej cinnosti 

investor: SLOVNAFT a.s., Vliie hrdio 1,824 12 Bratislava 
invest! cny zamer: „CERPACIA STANICA - Bratislava, Pristavna ulica" 
ziadosf zo dna: 24. 06. 2013 
typ konania podi'a stavebneho zakona: uzemne konanie 
druh podanej dokumentacie: dokumentacia pre uzemne rozhodnutie 
spracovatel' dokumentacie; ALEXY & ALEXY s.r.o., Karadzicova 53,811 07 Bratislava 
datum spracovania dokumentacie: 06.2013 

Predlozena dokumentacia riesi: vystavbu cerpacej stanice pohonnych hmot, ktora je tvorena objektom 
obchodUj prestresenim (kupolou) vydajnych stojanov, reklamnym totemom, komunikaciami 
a spevnenymi plochami, technologiou cerpacej stanice, pripojkamr a zariadeniami technickej infrastruktu
ry, opiotenim a ostatnymi drobnymi objektmi prevadzky. Objekt obchodu je rieseny ako jednopodla^a 
stavba, zastresena plochou strechou aobsahujiica priestory predajne a kaviarae, zazemia, skla
dov, administrativy a technicke priestory. Dopravne je stavba napojena vjazdom cez pravy odbocovaci 
pruh z Pristavnej ulice a vyjazdom na Sukennicku ulicu, ktora je navrhnuta v dotknutej casti pre oboj-
smemii prevadzku. V dokumentacii je riesenych aj 15 parkovacich miest v ramci arealu navrhovanej stav
by. Celkova plocha rieseneho pozemku je 3483,0 m ,̂ zastavana plocha objektu 242,6 m ,̂ zastavana plo
cha prestresenia 609,7 m ,̂ celkova zastavana plocha 854,1 m ,̂ celkova plocha spevnenych ploch 1489,5 

plocha zelene 1139,4 m .̂ 

Hlavne mesto Slovenskej republiky Bratislava ako dotknuty organ podPa § 140a ods. 2 zakona 
c. 50/1976 Zb. 0 iizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) r zneni neskorsich 
predpisov vydava zavazne stanovisko podi'a § 140a ods. 3, § 140b citovaneho zakona a § 4 ods, 3 
pfsm. d) a pism. j) zakona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorsich predpisov: 

Posudenie stavby vo vzt*ahu k Uzemnemu planu hlavneho mesta SR Bratislavy, rok 2007, v zneni 
zmien a doplnkov: 
Pre uzemie, ktoreho sucasfou su zaujmove parcely c. 9236/1, stanovuje funkcne vyuzitie uzemia: obcian
ska vybavenost' celomestskeho a nadmestskeho vyznamu, cislo funkcie 201 (tabulTca C.2.201 
v prilohe). 
Podmienky funkcneho vyuzitia ploch: uzemia arealov a komplexov obcianskej vybavenosti celomest
skeho a nadmestskeho vyznamu s konkremymi narokmi a charakteristikami podi'a funkcneho zamerania. 
Sucasfou uzemia su plochy zelene, vodne plochy ako sucasf parteru, dopravne a technicke vybavenie, 
garaze a zariadenia pre poiiamu a civiinu obranu. Podiel funkcie byvania nesmie prekro£if 30% 
z celkovych podlaznych ploch nadzemnej casti zdstavby funk^nej plochy. 
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? 

Pozemky su siicast'ou uzemia, ktore je definovane ako stabilizovane uzemie. Uzemny plan v stabilizova
nom uzemi predpoklada stavebne zasahy formou dostavieb, pristavieb, nadstavieb, prestavieb 
a novostavieb, pricom sa charakter uzemia zasadne nemeni. Meradlom a limitom pre novu vystavbu 
v stabilizovanom uzemi je najma charakteristicky obraz a proporcie konkretneho uzemia, ktore je nevy
hnutne akceptoval', chranif a rozvijaf. Prvoradym je zvysenie kvality prostredia, nielen kvality zastavby 
ale aj prevadzkovej kvality. 

Z hl'adiska vazby novej zastavby k pnvodnej strnktiire mesta je potrebne vo vnutornom meste, kde sa 
vyskytuju stabilizovane uzemia so zastavbou mestskeho typu, komplexy zastavby, arealy a uzemia izolo
vanej zastavby, najma bytove domy sidliskoveho typu a enklavy rodinnych domov, v dotvarani lizeml 
re^pektovaf diferencovany pristup podi'a jednotlivych typov existujucej zastavby. 

Z posudenia predmemej stavby z hl'adiska regulacie funkcneho vyuzitia uzemia vyplynulo, ze navrhova-
na CSPH nema negativny vplyv na jestvujucu susednii zastavbu. Vzhl'adom na celu fimkcnu plochu na-
vrhovana stavba prirastkom zastavanej a podiaznej plochy nenaruSa charakteristicky obraz a proporcie 
okolitej zastavby. Uvazovany zamer je vsulade s Uzemn^m planom hlavneho mesta SR Bratislavy, rok 
2007 V zneni zmien a doplnkov. 

Hlavne mesto SR Bratislava 
S t J H L A S i 

s umiesmenim stavby: „ C E R P A C I A S T A N I C A - Bratislava, Pristavna ulica" 
na parcele cislo: 9236/1 

v katastralnom lizemi: Nivy 
miesto stavby: Pristavna ulica 

Na podklade odboroeho posudenia oddeleniami magistratu v zmysie § 14 ods. I zakona SNR 
c. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v zneni neskorsich predpisov sa uplatiiujii na zaklade 
suhmu teoretickych vedomosti, praktickych skiisenosti, znalosti vseobecne zavaznych pravnych predpi
sov a technickych noriem tieto podmienky: 

z hl'adiska riesenia dopravneho vybavenia: 
• V dokumentacii pre stavebne povolenie ziadame preukazaf podmienku: 

Pre planovane rozsirenie komunikacie Pristavna o samostatny jazdny pruh vsulade s Urbanistickou 
studiou zony Klingerka, aby v buducnosti mohol byf realizovany pravy odbocovaci pmh pri zachova
ni existujucich skiadobnych prvkov komunikacie Pristavna, t.j. jazdny pruh - zeleny pas - chodnik, 
pripadne jazdny pruh - chodnik, pricom zeleny pas nahradi zelen v ramci navrhovaneho objektu, po-
zadujeme do vykresovej i textovej casti dokumentacie okrem parametrov jazdneho pruhu zakreslif a 
uviesf aj parametre chodnika, ktoreho casf bude musief byf umiestnena na pozemku ziadatel'a (napr. 
formou zriadenia vecneho bremena v predmemej veci). Polohu totemu bude potrebne spresnif tak, aby 
nezasahoval do buducej polohy chodnika. 

z hl'adiska ochrany Zivotneho prostredia: 
• vykonavaf investicmi cinnosf vsulade s ustanoveniami vseobeCne zavSzneho nariadenia c.8/1993 

0 starostlivosti o verejnu zeleii na uzemi hlavneho mesta SR Bratislavy 
• umiestnif kontajnery resp. zbeme nadoby pre komunalny odpad na vlastnom pozemku za dodrzania 

hygienickych, estetickych a protipoziamych podmienok; umiestnenie riesif tak, aby obsluha zbemeho 
vozidla mala pristup na manipulaciu s odpadom 

z hl'adiska buducich majetko - pravnych vzt'ahov: 
• V pripade, ze investor uvazuje niektory objekt stavby odovzdaf po kolaudacii do majetku a spravy 

Hlavneho mesta SR Bratislavy, ziadame tento riesif v projektovej dokumentacii pre stavebne povole
nie ako samostatny objekt vo vsetkych nalezitostiach projektovej dokumentacie tohto stupiia 



U P O Z O R N E N i E : 

Pri kompletizacii ziadosti o stavebne povolenie, resp. kzludenemu konaniu, poziadajte oddelenie cestne
ho hospodarstva a oddelenie prevadzky dopravy Magistratu hlavneho mesta SR Bratislavy o stanovisko 
z hl'adiska zaujmov cestneho hospodarstva a problematiky cestneho spravneho organu, vratane organiza-
cie dopravy pocas vystavby (sucasfou ziadosti musi byf kopia tohto zavazneho stanoviska). 

Toto zavazne stanovisko k investicnej cinnosti nenahradza stanovisko hlavneho mesta SR ako pripadneho 
vlastnika pozemku, resp. susednych pozemkov a stavieb. vratane bytov. 

Hiavne mesto Slovenskej republiky Bratislava ako dotknuty organ podi'a §140a ods.2 zakona c. 50/1976 
Zb. 0 uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov dava 
tiadatefovi do pozoraosti, 2e podi'a § I40b ods.3 stavebneho Ziak6ha,"veta prva, je dotknuty organ viaza-
ny obsahom svojho predchadzajuceho zavSzneho stanoviska, ktore vo veci vydal; to neplati, ak doslo k 
zmene ustanoveni pravneho predpisu, podt'a ktorych dotknuty organ zavazne stanovisko vydal, alebo k 
podstatnej zmene skutkovych okolnosti, z ktorych dotknu^ organ vychadzal. 

Dokumentaciu (1 ks pare) sme si ponechali. 

S pozdravom 

Prilohy: potvrdena situacia 
dokumentacia (5 ks pare) 
taburka C.2.201 

Co: MC Bratislava - Ruiinov, Stavebny urad + potvrdend situacia 
Magistrat-OUGG, ODI 
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       ZMLUVA O NÁJME POZEMKU 
                                                             č.  08 - 83 -.......... - 14 – 00 
Zmluvné strany: 
 
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, 
    Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
    Zastúpené:                doc. RNDr. Milan Ftáčnik CSc., primátor  
                                      hlavného mesta SR Bratislavy 
    Peňažný ústav:          Československá obchodná banka, a. s. 
    Číslo účtu (IBAN):    SK5875000000000025828453 
    BIC (SWIFT):    CEKOSKBX 
    IČO:                00603481 
    DIČ:                           2020372596 
    (ďalej len „prenajímateľ“)  
 
a 
 
2.  SLOVNAFT, a. s. 
 Sídlo:  Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 
     Zastúpený:      ........................................ 
                             .........................................  
     podľa výpisu z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka  
č. 426/B 

     Peňažný ústav:          ..........................      
     Číslo účtu IBAN):            .......................... 

BIC (SWIFT):                   ........................... 
     IČO:          31 322 832 
     IČ DPH:                            SK202...................... 
     (ďalej len „nájomca“)  
 
uzatvárajú podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka túto zmluvu o nájme pozemku: 
       
                                                                  Čl. I             
                                                     Predmet a účel nájmu 
 
1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľností – pozemkov registra „C“ v  Bratislave 

zapísaných v údajoch katastrálneho odboru Okresného úradu Bratislava k. ú. Nivy: 
     1.1 na liste vlastníctve č. 1 ako parc. č. 21796/1 druh pozemku – zastavané plochy 

a nádvoria o celkovej výmere 13 931 m2,  
     1.2 na liste vlastníctva č. 797 ako parc. č. 21812 druh pozemku – zastavané plochy  

a nádvoria o celkovej výmere 4 378 m2 a parc. č. 21800 druh pozemku – zastavané 
plochy a nádvoria o celkovej výmere 2350 m2. 

 
2. Prenajímateľ prenecháva časti pozemkov uvedených v ods. 1 tohto článku a nájomca ich 

prijíma do nájmu za podmienok uvedených v tejto zmluve a to : 
     2.1    parc. č. 21796/1  vo výmere    184 m2, 
     2.2    parc. č. 21812     vo výmere        7 m2, 
     2.3    parc. č. 21800     vo výmere      56 m2, 
     spolu vo výmere 247 m2 (ďalej len „predmet nájmu“ alebo „pozemok”), tak ako je 

zakreslené v kópii z  katastrálnej mapy, ktorá je súčasťou tejto zmluvy ako príloha  č. 1. 
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3. Účelom nájmu je vybudovanie odbočovacieho pruhu z Prístavnej ulice, úpravy chodníka na 

Votrubovej ulici a vybudovanie výjazdu na Súkennícku ulicu v súvislosti s realizáciou 
stavby „Čerpacia stanica – Bratislava, Prístavná ulica“ na pozemku parc. č. 9236/1 vo 
vlastníctve nájomcu. 

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

tohto záväzku má prenajímateľ právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu v sume   
17,- Eur a to za každý, aj začatý deň trvania porušenia tohto záväzku.  Nájomca sa súčasne 
zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom 
zaslanej faktúry. 

 
5. Nájomca prehlasuje, že je oboznámený so stavom predmetu nájmu, že tento je v stave 

spôsobilom na dohodnuté užívanie a v takom stave ho do nájmu preberá.  
 
                 Čl. II 
                                                 Vznik, doba a ukončenie nájmu 
 
1. Nájom sa dojednáva na dobu neurčitú a začne plynúť dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy  
    podľa čl. VII ods. 8 tejto zmluvy, tento deň bude zároveň prvým dňom nájmu.  
 
2. Nájomný vzťah môže byť ukončený :  

a/ kedykoľvek písomnou dohodou zmluvných strán,  
b/ výpoveďou prenajímateľa a to i bez udania dôvodu, so šesťmesačnou výpovednou 

lehotou, 
c/ výpoveďou nájomcu s tým, že nájomca je oprávnený nájomnú zmluvu vypovedať bez 

udania dôvodu len do doby zahájenia stavebných prác na predmete nájmu. Po termíne 
zahájenia prác je nájomca oprávnený od nájomnej zmluvy len jednostranne odstúpiť 
v súlade s písm. e/, f/ tohto odseku. 

d/ odstúpením od tejto zmluvy prenajímateľom v prípade: 
    da/   neuhradenia splatného nájomného do 14 dní od doručenia prvej upomienky, 
            prípadne jej vrátenia alebo neprevzatia, 
    db/ ak nájomca prenechá predmet nájmu do podnájmu tretej osobe bez súhlasu  

      prenajímateľa v súlade s ods. 4 Čl. IV tejto zmluvy, 
     dc/ ak nájomca  nezačne s realizáciou stavebných prác do 31.12.2007, 
 e/ odstúpením od tejto zmluvy nájomcom v prípade: 
      ea/ ak sa predmet nájmu stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilým na dohodnuté 

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

Občianskeho zákonníka. 
 

3. V prípadoch odstúpenia od zmluvy je odstúpenie účinné dňom, keď písomnosť s prejavom 
vôle jednej zmluvnej strany o odstúpení bude doručená druhej zmluvnej strane. Dňom 
doručenia písomnosti podľa predchádzajúcej vety sa táto zmluva zrušuje (ex nunc).    
 

4. Pre prípad výpovede dojednali zmluvné strany šesťmesačnú výpovednú lehotu. Výpovedná 
lehota sa bude počítať od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej 
zmluvnej strane. 
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 Čl. 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  
16,- Eur/m2/rok . 

 
2. Ročné nájomné vo výške 3 952,- Eur (slovom tritisícdeväťstopäťdesiatdva eur) sa nájomca 

zaväzuje uhrádzať počnúc dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy v pravidelných 
štvrťročných splátkach, vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho štvrťroka vo výške  
988,- Eur na účet prenajímateľa, číslo účtu (IBAN):  SK5875000000000025828453,  
variabilný symbol VS 883xxxx14 v Československej obchodnej banke, a.s.  

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

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

 
 4.  V prípade, že nájomca pri platbe neuvedie obdobie za ktoré sa úhrada platí, alebo uvedie 

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

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

prenajímateľa. 
 

  6. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nájomca nezaplatí nájomné, pomernú časť nájomného  
v dohodnutých termínoch riadne a včas, je povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň trvania nesplnenia tejto 
povinnosti. Povinnosť nájomcu platiť úroky z omeškania podľa § 517 ods. 2 Občianskeho 
zákonníka nie je týmto dotknutá.  

 
7. Prenajímateľ je oprávnený meniť každoročne k 01.04. (od 2. štvrťroka príslušného  

kalendárneho roka) výšku nájomného dohodnutého v zmluve o výšku miery inflácie 
stanovenej Štatistickým úradom SR za bezprostredne predchádzajúci kalendárny rok 
zverejnenú Štatistickým úradom v januári nasledujúceho roka. 

     Zvýšenie nájomného prenajímateľ oznámi nájomcovi písomne, zaslaním doporučenej 
zásielky na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. 

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

     V prípade, že oznámenie o zvýšení nájomného bude nájomcovi doručené po splatnosti 
nájomného za 2. štvrťrok, zaplatí nájomca rozdiel medzi pôvodným nájomným 
a nájomným zvýšeným o mieru inflácie v lehote 15 dní od doručenia oznámenia. 
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              Čl. IV 
                                           Práva a povinnosti nájomcu, sankcie 

    
1. Nájomca je povinný užívať predmet nájmu v súlade s právnymi predpismi, ktoré sa 

vzťahujú na predmet nájmu a v rozsahu a na účel dohodnutý v tejto zmluve. Taktiež je 
povinný na vlastné náklady zabezpečiť jeho ochranu pred poškodením alebo zneužitím. 

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

osobe bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa s výnimkou odovzdania staveniska 
dodávateľovi stavby. Za porušenie tejto povinnosti má prenajímateľ právo požadovať od 
nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 17,- Eur za každý, aj začatý deň trvania porušenia tejto 
povinnosti. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje 
zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry. 

 
3.  Nájomca sa zaväzuje riadne sa starať o pozemok, najmä zabezpečovať na vlastné náklady    

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

 
4. Nájomca je povinný predložiť prenajímateľovi (prostredníctvom oddelenia správy  

nehnuteľností magistrátu) právoplatné stavebné povolenie na stavbu na predmete nájmu do 
15 dní od nadobudnutia jeho právoplatnosti. Za nesplnenie tejto povinnosti má 
prenajímateľ právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 17,- Eur za každý, aj 
začatý deň trvania porušenia tejto povinnosti. V prípade, že právoplatné stavebné 
povolenie nebude vydané do .................... je prenajímateľ oprávnený požadovať od 
nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 300,- Eur, a to v prípade ak táto lehota uplynula 
v dôsledku subjektívneho zavinenia nájomcu. Nájomca sa súčasne zmluvné pokuty podľa 
tohto odseku zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry. 

       
5. Nájomca je povinný predložiť prenajímateľovi (prostredníctvom oddelenia správy 

nehnuteľností magistrátu) právoplatné kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete 
nájmu do 15 dní od nadobudnutia jeho právoplatnosti. Za nesplnenie tejto povinnosti má 
prenajímateľ právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 17,- Eur za každý, aj 
začatý deň trvania porušenia tejto povinnosti. V prípade, že právoplatné kolaudačné 
rozhodnutie nebude vydané do ........................ je prenajímateľ oprávnený požadovať od 
nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 300,- Eur, a to v prípade ak táto lehota uplynula 
v dôsledku subjektívneho zavinenia nájomcu. Nájomca sa súčasne zmluvné pokuty podľa 
tohto odseku zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry. 

          
6.    V prípade skončenia nájmu pred vydaním právoplatného kolaudačného rozhodnutia je 

nájomca povinný uviesť predmet nájmu do pôvodného stavu do 90 dní od ukončenia 
nájmu při odstúpení od nájomnej zmluvy, alebo do uplynutia výpovednej lehoty při 
výpovedi nájomnej zmluvy. V prípade skončenia nájmu po vydaní právoplatného 
kolaudačného rozhodnutia je nájomca povinný odovzdať/previesť na prenajímateľa 
predmet nájmu v stave zodpovedajúcom dohodnutému užívaniu do 90 dní odo dňa 
ukončenia při ostúpení od nájomnej zmluvy alebo do uplynutia výpovednej lehoty při 
výpovedi nájomnejz mluvy, tzn., že bez odstránenia uskutočnených úprav, zmien 
a zásahov na predmete nájmu, pokiaľ sa s prenajímateľom nedohodne inak. V prípade, že 
nájomca vráti prenajímateľovi predmet nájmu, uvedený v Čl. I ods. 2 tejto zmluvy, po 
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vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia, povoľujúceho užívanie  stavieb 
vybudovaných na týchto predmetu nájmu, nie je nájomca povinný poskytovať 
prenajímateľovi plnenie za vybudovanie a umiestnenie stavieb na uvedených častiach 
predmetu nájmu; je však povinný previesť vlastníctvo k vybudovaným stavbám na 
prenajímateľa. Za nesplnenie povinnosti uvedenej v prvej vete tohto odseku, si zmluvné 
strany dojednali zmluvnú pokutu vo výške 17,- 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. 

 
7.   Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že odo dňa nasledujúceho po skončení nájmu 

podľa tejto zmluvy až do dňa skutočného odovzdania stavieb na predmete nájmu do 
majetku prenajímateľa je povinný platiť prenajímateľovi úhradu za užívanie predmetu 
nájmu bez právneho titulu vo výške ročného nájomného dohodnutého v Čl. III ods. 1  a 2 
tejto zmluvy. Úhradu za užívanie podľa predchádzajúcej vety sa nájomca zaväzuje 
uhrádzať v pravidelných mesačných platbách vždy najneskôr do 15. dňa nasledujúceho 
mesiaca na účet a variabilný symbol uvedený v Čl. III ods. 2 tejto zmluvy. 
      

8.   K časti premetu nájmu t. j. pozemok parc. č. 21796/1 vo výmere 184 m2 – komunikácia, 
ktorá je zaradená do siete  miestnych komunikácií ako II. trieda, sa nájomca zväzuje  
podľa  § 3b ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 
požiadať prenajímateľa (prostredníctvom referátu cestného správneho orgánu magistrátu) 
o pripojenie na miestnu komunikáciu II. triedy Prístavná ul.  Za porušenie tohto záväzku 
má prenajímateľ právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 300,- Eur. 
Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na 
základe prenajímateľom zaslanej faktúry. 

 
9.  V prípade preložky podzemných sietí súvisiacich s realizáciou stavby „Čerpacia stanica –

Bratislava, Prístavná ulica“ na Prístavnej ulici mimo hranicu stavby nájomca je povinný 
v zmysle § 8 ods. 1  zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 
požiadať prenajímateľa o zvláštne užívanie miestnej komunikácie (prostredníctvom 
referátu cestného správneho orgánu magistrátu). Za porušenie tejto povinnosti má 
prenajímateľ právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 300,- Eur. Nájomca 
sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe 
prenajímateľom zaslanej faktúry. 

 
10. Nájomca je povinný dodržať podmienky uvedené v Stanovisku k stavbe „Čerpacia stanica 

– Bratislava, Prístavná ulica, SO 102 – Komunikácie a spevnené plochy“  
č. MAGS/ODI/53834/13-328234/Há-288 zo dňa 07.10.2013. Za porušenie ktorejkoľvek 
povinnosti uvedenej v stanovisku má prenajímateľ právo požadovať od nájomcu zmluvnú 
pokutu vo výške 300,- Eur. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej 
vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry. 

 
11. Predmetom nájmu prechádza trasa verejného vodovodu DN 150 mm, kanalizácie DN 300 

mm a STL plynovodu DN 300 mm, 22 kV káblové vedenie, nájomca je povinný pred 
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začatím stavebných prác overiť ich presnú trasu u prevádzkovateľov sietí. Za porušenie 
povinnosti uvedenej v stanovisku má prenajímateľ právo požadovať od nájomcu zmluvnú 
pokutu vo výške 300,- Eur. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej 
vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry. 

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

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

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

druhej hlavy Občianskeho zákonníka. 
 
14.  Nájomca sa zväzuje zabezpečiť zneškodnenie komunálneho odpadu oprávnenou osobou 

         podľa VZN Hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi   
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta. Za nesplnenie tejto  
povinnosti je nájomca povinný zaplatiť sankcie v zmysle VZN hlavného mesta SR            
Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území hlavného mesta.  

 
15. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi každú zmenu a 

skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť nájom (zmena obchodného mena spoločnosti, sídla 
spoločnosti,  pod.). Za nesplnenie tejto povinnosti má prenajímateľ právo požadovať od 
nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 70,- Eur. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa 
predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry. 

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

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

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

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

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

podľa odseku 17 bude považovaná za doručenú priamo do vlastných rúk, a to i v prípade, 
ak bude vrátená prenajímateľovi ako písomnosť nájomcom neprevzatá. Ak nebude možné 
nájomcovi písomnosť doručiť na túto adresu podľa odseku 17 tohto článku a iná adresa 
nebude prenajímateľovi známa, považuje sa písomnosť za nájomcovi za doručenú dňom 
jej vrátenia prenajímateľovi, a to aj v prípade, že sa nájomca o tom nedozvie. Uvedené 
pravidlá doručovania sa primerane použijú aj na doručovanie písomnosti prenajímateľovi. 
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                                                                            Článok V 
                 Osobitné ustanovenia 
 

1. Pri prevode stavieb na predmete nájmu do vlastníctva prenajímateľa je potrebné zo strany 
nájomcov konať nasledovne: 

 
1.1  ku dňu zahájenia kolaudačného konania prerokovať požiadavky týkajúce sa  

stavieb na predmete nájmu s oddelením správy komunikácií magistrátu a  
s mestskou časťou Bratislava – Ružinov podľa bodu 1.3 odseku 1 tohto článku. 
Splnenie prerokovaných a odsúhlasených požiadaviek podľa predchádzajúcej 
vety je podmienkou prípadného následného preberania stavieb do majetku 
a správy.  

 
1.2 osloviť oddelenie správy nehnuteľného majetku Magistrátu hlavného mesta SR 

Bratislavy so žiadosťou o uzatvorenie Zmluvy o bezodplatnom prevode. 
 
1.3  osloviť oddelenie správy komunikácií Magistrátu hlavného mesta SR 

Bratislavy vo veci Protokolu o odovzdaní a prevzatí stavieb do správy 
v prípade komunikácie, ktoré budú súčasťou komunikácie I. a II. Triedy, alebo 
mestskú časť Bratislava – Ružinov v prípade, že komunikácie, ktoré budú 
súčasťou komunikácie III. Triedy. 

 
  2. Zmluvnými stranami bolo v súlade s ust. § 36 ods. 2 Občianskeho zákonníka dohodnuté, že 

dňom podpísania Zmluvy o bezodplatnom prevode vybudovaných stavieb na predmete 
nájmu do majetku prenajímateľa, zanikne táto zmluva o nájme. Uzavretie Zmluvy o 
bezodplatnom prevode uvedenej v predchádzajúcej vete je rozväzovacou podmienkou 
účinnosti tejto zmluvy.    
             

3.  Prenajímateľ si vyhradzuje právo prevzatie vybudovaných stavieb do majetku alebo správy   
odmietnuť, a to najmä v prípade, ak sa bude jednať o verejné účelové komunikácie, ktoré 
sa nezaraďujú do siete miestnych komunikácií.   

 
                                                                                Čl. 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: 
1.1 nájomca je právnym subjektom platne existujúcim podľa zákonov Slovenskej  
       republiky, podpisujúci je osoba oprávnená konať v mene nájomcu a nájomca nemá 
       žiadne dcérske spoločnosti,   
1.2 nájomca nie je v úpadku, nebol ním alebo jeho štatutárnym orgánom alebo treťou 
       osobou podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok a ani mu úpadok 
       nehrozí, 
1.3 nájomca nebol ako právnická osoba zrušený, či už likvidáciou alebo bez likvidácie 
       a ani neprijal žiadne rozhodnutie za týmto účelom, 
1.4  proti nájomcovi nie je vedené žiadne exekučné a ani iné konanie o výkon rozhodnutia, 
       alebo iné obdobné konanie, ktorého výsledkom by mohlo byť akékoľvek peňažné 
  alebo nepeňažné plnenie, alebo iný právny záväzok na ťarchu nájomcu, ktorý by 
  mohol zmariť alebo sťažiť plnenie záväzkov nájomcu vyplývajúcich z tejto zmluvy. 
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2.   V prípade, že sa akékoľvek vyhlásenie alebo záruka podľa ods. 1 tohto článku ukáže ako 
nepravdivé alebo zavádzajúce, bude  sa to považovať za hrubé porušenie tejto zmluvy, 
oprávňujúce prenajímateľa od tejto zmluvy jednostranne odstúpiť, ako aj oprávňujúce 
prenajímateľa požadovať od nájomcu náhradu škody, ktorá mu nepravdivým alebo 
zavádzajúcim vyhlásením alebo zárukou vznikla.   

                                                                          
 
                                                Čl. 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 predpisov. 

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

Občianskeho zákonníka a ostatných platných všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 
3. Nájom pozemkov schválilo Mestské zastupiteľstvo hl. mesta SR Bratislavy uznesením  

č. ................ zo dňa ...........2014 ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR  
č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Odpis uznesenia 
mestského zastupiteľstva podľa predchádzajúcej vety je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy 
ako príloha č. 2.  

 
4.  Pokiaľ sú v tejto zmluve, jej dodatkoch odkazy na príslušné právne predpisy alebo ich 

ustanovenia, ktoré boli medzičasom zmenené, opätovne prijaté alebo priamo či nepriamo 
nahradené inými príslušnými právnymi predpismi alebo ich ustanoveniami, považujú sa 
tieto odkazy za odkazy na príslušné právne predpisy alebo ich ustanovenia, ktoré boli 
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 
neopakovateľným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú 
platné a účinné. Zmluvné strany sa zväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné 
alebo neaplikovateľné ustanovenie novým ustanovením, ktoré zodpovedá pôvodne 
zamýšľanému účelu neplánovaného alebo neúčinného alebo neaplikovateľné ustanovenia 
a to v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia výzvy jednej zmluvnej strany druhej 
zmluvnej strane.   

 
5.  Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akýchkoľvek sporov z tejto Zmluvy alebo na  
       základe tejto Zmluvy bude ich riešenie v právomoci príslušných slovenských súdov za 
       použitia slovenského práva. 
 
6.  Zmluva sa vyhotovuje v 7-ich vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých po jej     

podpísaní prenajímateľ  obdrží   5 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 podpísania obidvomi zmluvnými stranami 

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

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

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

 
 
V Bratislave dňa:                                                               V Bratislave dňa:     
 
Prenajímateľ:                                                                       Nájomca: 
Hlavné mesto SR Bratislava                        SLOVNAFT, a. s.  
 
  
 
...........................................                                                  ............................................ 
doc. RNDr. Milan Ftáčnik CSc.                                            
            primátor                                                                     
       
 
                                                                                            .............................................. 
                                                                                                 
                                                                                                               

                                                                                  



    
 

 


