
MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY 
 
 
Materiál na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. 09. 2014 

 
Návrh 

na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti  pozemku 
v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 23013/1, spoločnosti Národný futbalový štadión, a.s. so 

sídlom v Bratislave 
 
 

    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                       September 2014 

              
           

Predkladateľ : 
 
Mgr. Rastislav Gajarský, v. r. 
riaditeľ  magistrátu 
 
 
 
Zodpovedný : 
 
Mgr. Rastislav Gajarský, v. r. 
riaditeľ  magistrátu 
 
 
Spracovateľ : 
 
JUDr. Svetlana Komorová, v. r. 
poverená vedením oddelenia 
správy nehnuteľností 
 
Mgr. Ľudmila Tkáčová, v. r. 
oddelenie správy nehnuteľností 
 
Ing. Zuzana Kaliská, v. r.  
oddelenie správy nehnuteľností 

Materiál obsahuje : 

1. Návrh uznesenia  
2. Dôvodovú správu  
3. Žiadosť  
4. Výpis z obchodného registra 
5. Kópiu z katastrálnej mapy 
6. Situáciu 
7. LV č. 5567 
8. Stanoviská odborných útvarov magistrátu 

8x 
9. Stanovisko starostu Mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto 
10. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia 

špeciálneho stavebného úradu 
11. Zmluva o nájme pozemku č. 088310840700 
12. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 

088310840700 
13. Vizualizácia stavby „Národný futbalový 

štadión“ 
14. Územné rozhodnutie stavbu „Národný 

futbalový štadión, parkovanie a doplnkové 
funkcie - zmena 1“ 

15. Dopravné riešenie stavby „Národný 
futbalový štadión“ 

16. Stavebné povolenie na stavbu „Národný 
futbalový štadión, parkovanie a doplnkové 
funkcie - zmena 1“   

17. Návrh Zmluvy o nájme pozemku 
18. Výpis z komisie MsZ     
19. Uznesenie MsR č. 935/2013 zo dňa 

12.09.2013  
20. Územnoplánovaciu informáciu z 11. 10. 

2013 a záväzné stanovisko    2x 
21. Výpis z komisie MsZ 
22. Uznesenie MsR č. 1144/2014 zo dňa 11. 9. 

2014 



 
 
 

kód uzn. 5.3  
           5.3.1  

Návrh uznesenia 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľnosti – časti pozemku registra „C“                
v  k. ú. Nové Mesto, parc. č. 23013/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere  
3 370 m2, spoločnosti Národný futbalový štadión, a.s. so sídlom na Sasinkovej 5 v Bratislave, IČO 
36664197, za účelom rozšírenia a úpravy Bajkalskej ul. o druhý ľavý odbočovací pruh a úpravy 
vstupného ramena križovatky Trnavská – Bajkalská ul. k realizácii stavby „Národný futbalový 
štadión, parkovanie a doplnkové funkcie – zmena 1, na ul. V. Tegelhoffa 4, Bratislava“, na dobu 
neurčitú, za nájomné 16,00 Eur/m2/rok odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy, čo 
predstavuje ročne sumu vo výške 53.920,00 Eur,  
 
s podmienkou :   
  
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 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 NÁJMU :    Nehnuteľnosť – časť pozemku registra „C“ vo vlastníctve hlavného mesta 
         SR Bratislavy, parc. č. 23013/1, v k. ú. Nové Mesto     
   
ŽIADATE Ľ :        Národný futbalový štadión, a.s.,  
         Sasinkova 5, 811 08  Bratislava,  
         IČO 36664197 
 
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU : 
               celková                                 výmera predmetu   
Parc. č.         LV             druh pozemku               výmera v m2                               nájmu v m2             
23013/1                zast. plochy a nádvoria          24.695                 3.370  
(ktorý podľa identifikácie leží na pozemkoch registra “E“ parc. č. 11282, 11283, 15137, 15140/1 a 22176 
zapísaných na LV č. 5567) 
               
 
ÚČEL NÁJMU  :  rozšírenie a úprava Bajkalskej ul. o druhý ľavý odbočovací pruh a úprava 

vstupného ramena križovatky Trnavská – Bajkalská ul. k realizácii stavby 
„Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie – zmena 1, na 
ul. V. Tegelhoffa 4, Bratislava“  

 
DOBA NÁJMU :   nájomná zmluva bude uzavretá na dobu neurčitú. 
 
VÝŠKA NAVRHOVANÉHO NÁJOMNÉHO :  
 
16,00 Eur/m2/rok  –  je stanovená v súlade s Rozhodnutím č. 28/2011 primátora hlavného mesta SR 
  Bratislavy, ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a predbežnej odplaty za 
  vecné bremeno (ďalej len „rozhodnutie“), podľa tabuľky č. 100, položka 11 
  rozhodnutia, ročné nájomné pri výmere 3370 m2 predstavuje sumu vo výške 
  53.920,00 Eur. 
 
SKUTKOVÝ STAV :  
 
          Spoločnosť Národný futbalový štadión, a. s. bola založená za účelom podporovania 
športových, kultúrnych a spoločenských podujatí a výstavby nového Národného futbalového 
štadiónu na Slovensku, ktorý by spĺňal najprísnejšie parametre požadované Medzinárodnou 
futbalovou organizáciou UEFA na organizovanie kvalifikačných zápasov a stretnutí klubov 
v európskych pohárových súťažiach.  
 Hlavné mesto SR Bratislava ako vlastník a prenajímateľa uzavrelo na základe uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 219/2007 zo dňa 04.10.2007 Zmluvu 
o nájme pozemku č. 08-83-1084-07-00 zo dňa 12.02.2008 (ďalej len „nájomná zmluva“) so 
spoločnosťou Národný futbalový štadión, a.s. ako nájomcom. Predmetom nájmu v súlade s Čl. 
I ods. 2 nájomnej zmluvy sú v celosti pozemky registra „C“ parc. č. 11281/1 vo výmere 31 045 m2 
parc. č. 11281/2 vo výmere 18 m2, parc. č. 11281/3 vo výmere 18 m2 , parc. č. 11281/4 vo výmere  
18 m2, parc. č. 1511/17 vo výmere 23 315 m2 , spolu vo výmere 54 414 m2, za účelom       
  

a) prevádzky, údržby, opravy, rekonštrukcie a asanácie Futbalového štadiónu, prístupu          
k Futbalovému štadiónu a jeho užívanie nájomcom a akýmikoľvek tretími osobami, vrátane 
verejnosti , ktorým nájomca tento prístup a užívanie povolí , využívanie predmetu nájmu na 
účely  súvisiace s prevádzkou Futbalového štadiónu alebo inou činnosťou nájomcu alebo 
jeho podnájomcov (vrátane prenájmu reklamných plôch a iných foriem marketingovej 
činnosti), 



b) výstavby, údržby, opravy, rekonštrukcie a prevádzkovania nového Národného futbalového 
štadiónu  na predmete nájmu, prístupu k Národnému futbalovému štadiónu a jeho užívania 
nájomcom a akýmikoľvek tretími osobami, vrátane verejnosti, ktorým nájomca tento prístup 
a užívanie povolí, využívania predmetu nájmu na účely súvisiace s prevádzkou Národného 
futbalového štadiónu alebo inou činnosťou nájomcu alebo jeho podnájomcov (vrátane 
prenájmu reklamných plôch a iných foriem marketingovej činnosti), 

c)   výstavby, údržby, opravy, rekonštrukcie a prevádzkovania ďalších objektov, funkcií 
a infraštruktúr na predmete nájmu, ktorých výstavbu bude umožňovať územnoplánovacia 
dokumentácia vzťahujúca sa na predmet nájmu a platná v čase ich výstavby.  

 
 Doba nájmu bola v súlade s Čl. II ods. 1 nájomnej zmluvy dojednaná na dobu určitú 50 
rokov. Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy schválilo dňa 02.07.2009 uznesením č. 
738/2009 zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 738/2009 
a na základe tejto skutočnosti uzatvorili zmluvné strany dňa 08.07.2009 Dodatok č. 1 k nájomnej 
zmluve. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydala 
dňa 16.08.2012 územné rozhodnutie na stavbu „Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové 
funkcie – zmena 1, na ul. V. Tegelhoffa 4, Bratislava“ (ďalej len „stavba NFŠ“), ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 27.09.2012. Stavebné povolenie na vyššie uvedenú stavbu bolo stavebným 
úradom vydané dňa 10.05.2013 a nadobudlo právoplatnosť dňa 13.06.2013. Výstavba Národného 
futbalového štadiónu si vyžiada rozšírenie Bajkalskej ul. v križovatke s Trnavskou ul. a to 
rozšírením o ľavý odbočovací pruh. Listom zo dňa 06.02.2013 žiadateľ požiadal oddelenie správy 
nehnuteľností o nájom časti pozemku registra „C“ parc. č. 23013/1 vo výmere 3.370 m2 v k. ú. 
Nové Mesto, ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta a v jeho priamej správe, za účelom rozšírenia 
a úpravy Bajkalskej ul. o druhý ľavý odbočovací pruh a úpravy vstupného ramena križovatky 
Trnavská – Bajkalská ul. k realizácii stavby NFŠ.   
 Stavebným objektom 0173 Rozšírenie a úprava Bajkalskej ul. – podľa územného 
rozhodnutia sa predpokladá rozšírenie Bajkalskej ul. v úseku od Tegelhoffovej ul. po nové 
pripojenie Kalinčiakovej v súvislosti s pripojením dvoch rámp z podzemnej hromadnej garáže NFŠ. 
Pridanie ľavého odbočovacieho pruhu v ramene križovatky Bajkalská – Trnavská ul. Rozšírenie 
Bajkalskej ul. vyplýva z dopravno – inžinierskeho posúdenia danej lokality. Stavebným objektom 
0176 Úprava vstupného ramena križovatky 304 Trnavská – Bajkalská - podľa územného 
rozhodnutia sa predpokladá pre zlepšenie dopravnej priepustnosti ľavej odbočky v ramene 
Trnavskej ul. v smere od Trnavského mýta v križovatke 304 Trnavská – Bajkalská, vybudovanie 
ľavého odbočovacieho pruhu v smere Trnavská – Bajkalská – Vajnorská. Vzhľadom na druh 
a rozsah prác bude vplyv stavby na životné prostredie minimálny.         
  
 Návrh na nájom časti pozemku uvedený v návrhu uznesenia predkladáme ako prípad hodný 
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov z dôvodu, že vybudovanie jednotlivých stavebných objektov v súlade 
s územným rozhodnutím bezprostredne súvisí s realizáciou celoslovensky významnej stavby NFŠ, 
ktorá bude vybudovaná na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 
a zároveň predmetom nájmu zo Zmluvy o nájme pozemku č. 08-83-1084-07-00 zo dňa 12.02.2008, 
súčasne je predloženie nájomnej zmluvy potrebné k vydaniu stavebného povolenia špeciálneho 
stavebného úradu.         
   
STANOVISKÁ K NÁJMU :  

   
• Oddelenie správy komunikácií - predmetný pozemok parc. č. 23013/1 je súčasťou komunikácie 

Bajkalská ul. v správe ich oddelenia, z hľadiska záujmov správcu komunikácie žiadajú dodržať 
podmienky vo vyjadrení pod č. MAGS ODP/56708/12-449088/Há-414 zo dňa 04.03.2013.      

• Oddelenie dopravného inžinierstva – k nájmu časti pozemku parc. č. 23013/1 nemajú 
pripomienky. 

• Referát cestného správneho orgánu – k nájmu časti pozemku parc. č. 23013/1 nemajú námietky. 



• Oddelenie územného rozvoja mesta - Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení 
zmien a doplnkov podľa záväznej časti stanovuje pre územie, ktorého súčasťou je pozemok 
parc. č. 23013/1 uvedený v návrhu uznesenia, funkčné využitie územia zberná komunikácia FT 
B1. Jedná sa o stavbu, ktorá je zaradená do zoznamu verejnoprospešných stavieb D9 – t. j. 
prestavba Bajkalskej v úseku Prístavná – Vajnorská, vrátane MÚK s Trnavskou a Vajnorskou 
ul.    

• Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene - súhlasia s nájmom časti pozemku 
s podmienkami : 

 1. nakladať s odpadmi v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene 
 a doplnení niektorých zákonov (najmä § 40) a s ním súvisiacimi právnymi predpismi 
 (uvedené v Čl. IV ods. 11 nájomnej zmluvy), 
 2. zabezpečiť nakladanie s komunálnymi odpadmi vznikajúcimi činnosťou pracovníkov na 
 stavbe v súlade so Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy (VZN)  
 č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 
 hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších predpisov a VZN hlavného mesta SR 
 Bratislavy č. 13/2004 (uvedené v Čl. IV ods. 10 nájomnej zmluvy), 
 3. nájomca je povinný zabezpečovať čistotu a poriadok na predmetnom pozemku a v jeho 
 okolí (uvedené v Čl. IV ods. 12 nájomnej zmluvy),  
 4. nájomca je povinný predložiť na ich oddelenie posúdenie stavu zelene (hlavne drevín), 
 ktoré sa nachádzajú v priamom zábere stavby, resp. v jeho tesnej blízkosti a budú stavbou 
 dotknuté (uvedené v Čl. IV ods. 13 nájomnej zmluvy) 
 5. umiestniť koše na odpadky (uvedené v Čl. IV ods. 14 nájomnej zmluvy). 
• Oddelenie územných generelov a GIS – v koridore záujmového úseku Bajkalská ul. sa 

nachádzajú trasy  všetkých systémov technickej infraštruktúry. K nájmu časti pozemku nemajú 
pripomienky. 

• Oddelenie finančné –  neevidujú pohľadávky voči žiadateľovi. 
• Oddelenie miestnych daní a poplatkov – neevidujú pohľadávky voči žiadateľovi. 
• Mestská časť Bratislava – Nové Mesto – starosta s nájmom časti pozemku parc. č. 23013/1 

súhlasí.    

 
Na základe požiadavky Komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom 
mesta MsZ zo dňa 10.09.2013 je materiál doplnený o Informáciu o výstavbe a povoleniach 
k projektu Národný futbalový štadión (vizualizácia, územné rozhodnutie, dopravné riešenie, 
stavebné povolenie).    
 
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 uvedenú časť pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 
  
 Na základe požiadavky mestskej rady je materiál doplnený o územnoplánovaciu 
informáciu a Záväzné stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti k stavbe 
Národný futbalový štadión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
K žiadosti prokuratúry o zaslanie spisového materiálu a stanoviska k predloženému podnetu 
uvádzame nasledovné.  



Krajská prokuratúra Bratislava v rámci vybavovania podnetu požiadala hlavné mesto 
SR Bratislavu o zapožičanie kompletného spisového materiálu týkajúceho sa vydania 
záväzného stanoviska hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti            č. MAGS 
ORM 57183/11- 389488 zo dňa 29.11.2011, ako aj všetkých podkladov použitých k jeho 
vydaniu a o vyjadrenie k priloženej kópií podnetu. V tomto prípade nejde o protest 
prokurátora ale o prešetrovanie zákonnosti postupu pri vydávaní záväzného stanoviska 
hlavného mesta SR Bratislavy. Konanie na prokuratúre nebolo doposiaľ ukončené.  

Podľa stanoviska oddelenia územného rozvoja mesta prokurátor podľa príslušných 
ustanovení zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre preskúmava zákonnosť  
postupu a rozhodnutí orgánov verejnej správy, prokurátorov, vyšetrovateľov, policajných 
orgánov a súdov v rozsahu vymedzenom zákonom aj na základe podnetov. Pri vybavovaní 
podnetu je prokurátor povinný prešetriť všetky okolnosti  
rozhodné na posúdenie, či došlo k porušeniu zákona alebo iného všeobecne  
záväzného právneho predpisu. V súvislosti s touto činnosťou môže v rámci súčinnosti 
požiadať orgány verejnej správy, právnické osoby a fyzické osoby o poskytnutie  
súčinnosti nevyhnutnej na plnenie úloh, ktoré mu ukladá zákon; najmä mu  
podávať vysvetlenia, v skončených veciach mu požičiavať spisy a doklady, v neskončených 
veciach mu umožniť nahliadnuť do spisov, a to v rozsahu primeranom naliehavosti verejného 
záujmu na ochrane tých práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických 
osôb a štátu, ktoré sú predmetom konkrétneho konania. Ak prokurátor zistí, že podnet je 
dôvodný, vykoná opatrenia na odstránenie porušenia zákona a ostatných všeobecne 
záväzných právnych predpisov. V súčasnosti prebieha konanie na Krajskej prokuratúre 
ohľadne vybavovania podnetu na prešetrenie zákonnosti vo veci, ktorá tvorí predmet 
podnetu. V rámci tohto konania vedenom na prokuratúre bolo hlavné mesto požiadané o 
zapožičanie spisového materiálu a o vysvetlenie vo veci týkajúcej sa skutočností namietaných 
v podnete. V predmetnej veci bol podnet pridelený príslušnému odbornému útvaru 
magistrátu, ktorý je oprávnený podať vysvetlenie v predmetnej veci. Máme za to, že v danej 
veci nemôže hlavné mesto zverejňovať dokument, ktorý je súčasťou konania na prokuratúre 
vo veci prešetrenia zákonnosti. Až následne, v prípade, že výsledkom konania na prokuratúre 
bude prípadne zistené porušenie zákonnosti a prokurátor ako výsledok prebiehajúceho 
konania na prokuratúre rozhodne o tom, že došlo k porušeniu zákonných predpisov a vydá 
opatrenie, môže byť tento dokument zverejnený. 
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Magistrát Hl. m. SR Bratislavy
Oddelenie správy majetku.
Ing. Ivan Krištof
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava

Vec: Výstavba futbalového štadióna Slovan - Bajkalská ulica.
Žiadosť o krátkodobý prenájom pozemku pod Bajkalskou ulicou.

Vážený pán vedúci,
dovoľujeme si Vás požiadať o krátkodobý prenájom pozemku parc. č. 2301311 na

Bajkalskej ulici, ktoráje v majetku Hl. m. SR. Tento nájom požadujeme pre vydanie
špeciálneho stavebného povolenia, pre úpravu vstupného ramena križovatky 304 Trnavská-
Bajkalská (SO 0176) a rozšírenie a úpravy B~jkalskej ulice (SO 0173) o rozlohe cca 3370 m2,
ktoré vydáva oddelenia dopravy - referátu cestného správneho orgánu Hl. m. SR Bratislavy
v zmysle právoplatného územného rozhodnutia· pre výstavbu NFŠ.

V prílohe prikladáme územné rozhodnutie a celkovú situáciu stavby s vyznačením

, -~VVV<./L.-'

(/ Ing. arch. Dušan Nemec
vedúci prípravy

Príloha: Ix situácia
1x kópia územného rozhodnutia
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Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použitel'ný pre právne úkony!

Sasinkova 5
Bratislava 811 08

Činnost' podnikatel'ských, organizačných a ekonomických
poradcov

Prípravné práce k realizácii stavby (od: 30.07.2013)

prenájom bytových a nebytových priestorov a poskytovanie (od: 12.08.2006)
súvisiacich služieb

kúpa tovaru za účelom jeho predaja spotrebitel'ovi (maloobchod) (od: 12.08.2006)
alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovatel'om živnosti
(vel'koobchod)

Prenájom nehnutel'ností spojený s poskytovaním iných než (od: 30.07.2013)
základných služieb spojených s prenájmom

sprostredkovateľská činnost' v rozsahu voľnej živnosti (od: 12.08.2006)

vydávanie neperiodickej tlače v rozsahu vol'nej živnosti (od: 12.08.2006)

Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných (od: 30.07.2013)
živností

organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujati (od: 12.01.2008)

Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov (od: 30.07.2013)
ziskaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky
majetkových hodnôt

Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnutel'nosti (od: 30.07.2013)
(realitná činnost')

obchodné poradenstvo v rozsahu vol'nej živností (od: 12.01.2008)



Konanie menom
spoločnosti:

Ďalšie právne
skutočnosti:

Dátum aktualizácie
údajov:

Dátum výpisu:

(od: 12.01.2008)

(od: 12.01.2008)

(od: 12.01.2008)

technicko - organizačne zabezpečenie školení, kurzov, seminárov, (od: 12.01.2008)
vzdelávacích podujatí v rozsahu vol'nej živnosti

PhDr. Pavel Komornik , M.B.A. - predseda predstavenstva
Havelkova 8/2825
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 21.06.2012

V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva
samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k
vytlačenému alebo iným spôsobom zobrazenému názvu
spoločnosti pripojí svoj podpis.

Počet: 1000
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 331,93 EUR
Obmedzenie prevoditel'nosti akcií na meno: Akcie je možné
prevádzať a zaťažiť len so súhlasom predstavenstva spoločnosti.

Doc.PhDr. Ivan Kmotrík , PhD.
Tolstého 5
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 21.06.2012

Ing. Ladislav Haspel
Bôrik 7Al6881
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 21.06.2012

Vladimír Weiss
Haburská 16
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 21.06.2012

Spoločnosť bola založená zakladatel'skou zmluvou zo dňa
05.06.2006 spísanou vo forme notárskej zápisnice v zmysle
prislušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník.

(od: 12.08.2006)

(od: 21.07.2012)

Notárska zápisnica č. N 203/2007, Nz 32491/2007, NCRls (od: 04.12.2007)
32343/2007 zo dňa 16.08.2007. Zápisnica z mimoriadneho valného
zhromaždenia zo dňa 26.10.2007.

Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia (od: 12.01.2008)
spísané vo forme notárskej zápisnice N 389/2007, Nz 5~491/2007
zo dňa 20.12.2007.

Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6.10.2008. (od: 15.10.2008)

Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa (od: 21.07.2012)
03.07.2012.

Notárska zápisnica - Zápisnica z valného zhromaždenia Č. N (od: 30.07.2013)
1129/2013, NZ21672/2013, NCRls 22105/2013 zo dňa 24.06.2013.

o obchodnom registri SR I Návod na používanie ORI I Naša adresa L2J
Vyhľadávanie podľa: obchodného mena I identifikačného čísla

sídla I spisovej značky I priezviska a mena osoby





k.. ~~ J./Olle/ !J~J'1v

JlJe~l f -al. 2-3013/1



Okres 103 Bratislava III
Obec 529 346 BA-m.č. NOVÉ MESTO
Katastrálne územie: 804 690 NOVÉ MESTO

Údaje aktuálne k : 30.06.2014
Dátum vyhotovenia: 02.09.2014
Čas vyhotovenia 13:29:35

v Ý P l S Z L l S T U V L A STN ÍC T V A č. 5567 - čiastočný

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

Parcelné Výmera Druh Nesúlad Umiest. Pôvodné Počet
číslo v m2 pozemku druh.p. pozemku k.ú. p. UO

11282 3441 Orná pôda 13 1
11283 7693 Orná pôda 13 1
15137 173 Ostatné plochy 13 1
15140/1 13295 Orná pôda 13 1
22176 92 Ostatné plochy 13 1

Kód nesúladu druhu pozemku
13 - Zastavané plochy a nádvoria

Kód umiestnenia pozemku
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

Por.
číslo

Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO)
a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka, spoluvlastnícky podiel

1 Hlavné Mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava
IČO: 00603481
Spoluvlastnícky podiel : 1/1





























































































































































































































ZMLUVA O NÁJME POZEMKU 
                                    č. 08 83 xxxx 14 00 
 
Zmluvné strany : 
 
 
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Primaciálne nám. 1,  814 99  Bratislava 
 Zastupuje:  doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. - primátor hlavného mesta SR  

   Bratislavy 
 Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. 
 Číslo účtu IBAN: SK5875000000000025828453 
       BIC SWIFT :       CEKOSKBX     
 IČO:  00603481 

DIČ:  2020372596 
(ďalej len „prenajímateľ“ ) 
 

a 
 
2. Obchodné meno :            Národný futbalový štadión, a.s. 

Sídlo:   Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 
Zastupuje :  PhDr. Pavel Komorník, M.B.A – predseda predstavenstva 
podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sa, Vložka 
číslo : 3939/B 
Peňažný ústav:                   

  Číslo účtu:            
        IČO : 36 664 197 
 (ďalej len „nájomca“) 
 
 
 
 uzatvárajú podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka túto zmluvu o nájme pozemku : 

 
 
 
 

Článok  I 
Predmet a účel nájmu 

 
1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku registra „C“ v Bratislave, 

katastrálne územie – Nové Mesto, parc. č. 23013/1 vo výmere 24.695 m2, druh pozemku – 
zastavané plochy a nádvoria, ktorý podľa identifikácie leží na pozemkoch registra „E“ 
parc. č. 11282, 11283, 15137, 15140/1 a 22176, ktoré sú zapísané na LV č. 5567.     

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

zmluve časť pozemku parc. č. 23013/1 vo výmere 3.370 m2, uvedeného v ods. 1 tohto 
článku, tak ako je to vyznačené v kópii z katastrálnej mapy (ďalej len „predmet nájmu“ 
alebo „pozemok“). Kópia z katastrálnej mapy tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako 
príloha č.1. 
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3. Účelom nájmu je rozšírenie a úprava Bajkalskej ul. o druhý ľavý odbočovací pruh 
a úprava vstupného ramena križovatky Trnavská – Bajkalská ul. k realizácii stavby 
„Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie – zmena 1, na ul. V. 
Tegelhoffa 4, Bratislava“. 

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

Článok   II  
Vznik, doba a ukončenie nájmu 

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

nájomnej zmluvy v súlade s ČII. VI ods. 8 tejto zmluvy, tento deň bude zároveň aj prvým 
dňom nájmu.  

 
2. Nájomný vzťah môže byť ukončený : 
 

a)  písomnou dohodou zmluvných strán, 
b) výpoveďou prenajímateľa a to i bez udania dôvodu, s trojmesačnou 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. 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) porušením povinnosti uvedenej v Čl. IV ods. 4 tejto zmluvy  
 dc)  porušením povinnosti uvedenej v Čl. IV ods. 13 tejto zmluvy 

  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. Pre prípad výpovede dojednali zmluvné strany trojmesačnú výpovednú lehotu. 

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

                                       
 4. V prípadoch odstúpenia od zmluvy je odstúpenie účinné dňom, keď písomnosť 

 s prejavom vôle jednej zmluvnej strany o odstúpení bude doručená druhej zmluvnej 
 strane. Dňom doručenia písomnosti podľa predchádzajúcej vety sa táto zmluva zrušuje 
 (ex nunc).   
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Článok  III  
Úhrada za nájom 

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

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .........../2014 zo dňa 25. a  26.06.2014 
vo výške 16 Eur/m2/rok odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy v súlade s Čl. 
VII ods. 8, čo predstavuje sumu vo výške 53.920,00 Eur ročne a 13.480,00 Eur 
štvrťročne, 

 
2.  Ročné nájomné podľa ods. 1 bodu 1.1 tohto článku sa nájomca zaväzuje uhrádzať 

v pravidelných štvrťročných splátkach vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho 
štvrťroka vždy na účet prenajímateľa IBAN SK5875000000000025828453, BIC SWIFT: 
CEKOSKBX, variabilný symbol VS 883xxxx14 v Československá obchodná banka, a.s. . 

 
3.   Ak nájom začne v priebehu mesiaca, vypočíta sa alikvotná časť nájomného tak, že denné 

nájomné čo je 1/365 ročného nájomného, sa vynásobí počtom dní odo dňa začiatku nájmu 
do konca kalendárneho štvrťroka. Takto vypočítané nájomné sa nájomca zaväzuje 
zaplatiť na účet prenajímateľa uvedený v ods. 2 tohto článku do 15 dní od nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy v súlade s Čl. V ods. 8 tejto zmluvy.  

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

prenajímateľa. 
 

    5.    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. 

 
6. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nájomca nezaplatí nájomné alebo pomernú časť  

nájomného v dohodnutých termínoch riadne a včas, je povinný zaplatiť prenajímateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň trvania 
nesplnenia tejto povinnosti.  

 Povinnosť nájomcu platiť úroky z omeškania podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka 
nie je týmto dotknutá.  

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

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

 Zvýšené nájomné je nájomca povinný platiť za obdobie od 01.04. v termínoch splatnosti 
nájomného dohodnutého v zmluve. 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 do 15 dní 
od doručenia oznámenia“.    
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Článok  IV  

Práva a povinnosti nájomcu, sankcie 
 

1.  Nájomca je povinný užívať predmet nájmu v súlade s právnymi predpismi, ktoré sa 
vzťahujú na predmet nájmu a v rozsahu a na účel, dohodnutý v tejto zmluve. Taktiež je 
povinný na vlastné náklady zabezpečiť jeho ochranu pred poškodením alebo zneužitím. 

 
2. Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu využívať výlučne na dohodnutý účel v zmysle 

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

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

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

 
4.  Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu alebo inej 

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

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

na predmete nájmu. V prípade zavineného porušenia tejto povinnosti zodpovedá nájomca 
za vzniknutú škodu. 

 
6. Nájomca je povinný predložiť prenajímateľovi (prostredníctvom oddelenia nájmov 

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

 
7. V prípade ak, stavebné povolenie na stavbu na predmete nájmu nebude vydané najneskôr 

do .....................vinou na strane nájomcu je prenajímateľ oprávnený požadovať od 
nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 300 Eur slovom tristo eur, ktorú má prenajímateľ 
právo od nájomcu požadovať. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa 
predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry.  

  
8. Nájomca je povinný predložiť prenajímateľovi (prostredníctvom oddelenia nájmov 

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

 
9. V prípade ak, kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu nebude vydané 

najneskôr do ..................vinou na strane nájomcu, je prenajímateľ oprávnený požadovať 
od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 300 Eur slovom tristo eur, ktorú má prenajímateľ 
právo od nájomcu požadovať. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa 
predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry. 

 
10. Nájomca je povinný zabezpečovať zneškodňovanie 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 SR Bratislavy 
v znení neskorších predpisov a VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 13/2004 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Za nesplnenie 
týchto povinností je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi sankcie v zmysle 
predmetných VZN. 

 
11.  Nájomca je povinný v prípade terénnych prác nakladať s odpadmi v súlade s § 40 zákona 

č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sním 
súvisiacich právnych predpisov. 

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

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

   
13. Nájomca je povinný predložiť na oddelenie životného prostredia a mestskej zelene 

magistrátu na posúdenie stav zelene najmä drevín, ktoré sa nachádzajú na predmete nájmu 
resp. v jeho blízkosti a budú rozšírením alebo úpravou komunikácie dotknuté. Za 
porušenie tejto povinnosti si zmluvné strany dojednali zmluvnú pokutu vo výške 17 Eur 
slovom sedemnásť eur za každý aj začatý deň trvania porušenia tejto povinnosti, ktorú  
má prenajímateľ právo od nájomcu požadovať. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu 
podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom oprávnene 
zaslanej faktúry, tým nie je dotknuté právo od tejto zmluvy odstúpiť v súlade s Čl. II ods. 
2 písm. dc).   

  
14. Nájomca je povinný umiestniť na predmete nájmu koše na odpadky. Za porušenie tejto 

povinnosti si zmluvné strany dojednali zmluvnú pokutu v sume 70 Eur slovom 
sedemdesiat Eur, ktorú má prenajímateľ právo od nájomcu požadovať. Nájomca sa 
súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe 
prenajímateľom zaslanej faktúry.  

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

a druhej hlavy Občianskeho zákonníka. 
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16. Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že odo dňa nasledujúceho po skončení nájmu 

podľa tejto zmluvy až do dňa skutočného odovzdania stavby komunikácie z predmetu 
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 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. Predmet nájmu, 
ktorý nájomca prenajímateľovi ponúkne k odovzdaniu podľa prvej vety tohto odseku je 
prenajímateľ povinný bezodkladne prevziať. Prenajímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť 
nájomcovi všetku súčinnosť, ktorú od neho možno spravodlivo požadovať, aby po 
skončení nájmu došlo k okamžitému odovzdaniu stavby komunikácie z predmetu nájmu 
do majetku prenajímateľa a tento predmet nájmu a stavbu komunikácie bezodkladne 
prevziať, po splnení všetkých podmienok a predloženia všetkých dokladov, ktoré bude od 
neho prenajímateľ požadovať.  

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

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

 
18. 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. 

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

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

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

uvedeného v ods. 19 tohto článku bude považovaná za doručenú 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 a iná adresa nebude 
prenajímateľovi známa, považuje sa písomnosť nájomcovi za doručenú dňom jej vrátenia 
prenajímateľovi, a to aj v prípade, že sa nájomca o tom nedozvie. 

 
 
 

Článok V 
Osobitné ustanovenia 

 
1. Pri prevode stavby - rozšírenia a úpravy pozemnej komunikácie Bajkalská ul. do 

vlastníctva prenajímateľa je potrebné zo strany nájomcu konať nasledovne: 
 

1.1  ku dňu zahájenia kolaudačného konania prerokovať požiadavky týkajúce sa 
komunikácie II. triedy s oddelením koordinácie dopravných systémov referát 
cestného správneho orgánu magistrátu podľa bodu 1.3 odseku 1 tohto článku. 
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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 cestného hospodárstva Magistrátu hlavného mesta SR 

Bratislavy vo veci Protokolu o odovzdaní a prevzatí stavieb do správy 
v prípade, že pôjde o komunikáciu, ktorá bude súčasťou komunikácie I. alebo 
II. triedy.   

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

že dňom podpísania Zmluvy o bezodplatnom prevode vybudovanej stavby prístupovej 
komunikácie Slovnaftská ul. do majetku prenajímateľa zanikne táto zmluva o nájme. 
Uzavretie Zmluvy o bezodplatnom prevode uvedenej v predchádzajúcej vete je 
rozväzovacou podmienkou účinnosti tejto zmluvy.    

 
 

 
                                                                                  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. 

 
2. V prípade, že sa akékoľvek vyhlásenie alebo záruka podľa ods. 1 tohto článku ukáže ako 
     nepravdivé alebo zavádzajúce, bude  sa to považovať za hrubé porušenie tejto zmluvy, 
     oprávňujúce prenajímateľa od tejto zmluvy jednostranne odstúpiť, ako aj oprávňujúce 
     prenajímateľa požadovať od nájomcu náhradu škody, ktorá mu nepravdivým alebo 
     zavádzajúcim vyhlásením alebo zárukou vznikla.   
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Článok VII 

Záverečné ustanovenia 
                   
1.   K zmene dohodnutých podmienok nájmu môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody 

zmluvných strán formou písomného dodatku alebo, ak to vyplýva zo zmien a doplnkov 
platných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

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

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

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

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

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

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

........./2014 zo dňa 25. a 26.06.2014 v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Odpis uznesenia mestského 
zastupiteľstva podľa predchádzajúcej vety je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako príloha 
č. 2.  

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

podpísaní zmluvnými stranami prenajímateľ obdrží 5 vyhotovení a  nájomca                         
2 vyhotovenia. 

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

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

 
8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa v zmysle § 47a ods. 1 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 546/2010 Z. z. v spojení 
s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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9. Zánikom účinnosti tejto zmluvy nie je dotknutá účinnosť tých ustanovení zmluvy, ktorých 
účinnosť podľa tejto zmluvy a/alebo vzhľadom na ich úpravu a/alebo povahu má trvať aj 
po ukončení účinnosti tejto zmluvy. 

 
 
V Bratislave dňa.................                V Bratislave dňa.......................... 
 
Prenajímateľ :                                                           Nájomca :  
Hlavné mesto SR Bratislava     
 
 
 
.............................................................                       .................................................................. 
doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc.     PhDr. Pavel Komorník, M.B.A.             
primátor hlavného mesta SR Bratislavy   predseda predstavenstva 















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

konaného d ňa 09.09.2014 
 
k bodu  
16. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku 

v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 23013/1, spoločnosti  Národný futbalový štadión, a.s. so 
sídlom v Bratislave 

 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní 
materiálu odporúča MsZ schváli ť prípad hodný osobitného zreteľa týkajúci sa nájmu časti pozemku 
v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 23013/1, spoločnosti  Národný futbalový štadión, a.s. so sídlom 
v Bratislave pod ľa predloženého návrhu uznesenia s podmienkou vyrieš enia uznesenia MsZ č. 
1330/2013 zo dňa 21.11.2013 o komer čnom záujme . 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 7, za: 4, proti: 0, zdržal sa: 3 
 
 
 
Za správnosť opisu: Adriana Renčková, v.r. 
V Bratislave, 11.9.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti 
pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 23013/1, spoločnosti  Národný 
futbalový štadión, a.s., so sídlom v Bratislave 

Kód uzn.: 5.3 
5.3.1 
5.3.5 

 

Uznesenie č. 1144/2014 
     zo dňa 11. 09. 2014 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
prerokovať materiál Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa 
nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 23013/1, spoločnosti  Národný 
futbalový štadión, a.s., so sídlom v Bratislave za podmienky riešenia nájmu  alebo predaja 
pod  komerčnou časťou investície. 

- - - 

 



   
 

    
 

   


