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kód 5.3. 

5.3.1. 
 
 

Návrh uznesenia 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR                            
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  predĺženie doby nájmu pozemkov 
v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 17029/49 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere        
4846 m2,  parc. č. 17029/50 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 597 m2,                             
parc. č. 17029/51 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 7 m2,  parc. č. 17029/52 – zastavané 
plochy a nádvoria  vo výmere  70 m2,  parc. č. 17029/53 – zastavané plochy a nádvoria    vo výmere 
7 m2,  parc. č. 17029/54 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 7 m2,                                    
parc. č. 17029/55 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 8 m2,  parc. č. 17029/56 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 7 m2,  parc. č. 17029/57 – zastavané plochy a nádvoria                       
vo výmere 8 m2,  parc. č. 17029/58 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 7 m2,  spolu vo 
výmere 5564 m2,  prenajatých Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0331-04-00 zo dňa 24.06.2004 
v znení Dodatkov č. 1,2,3, spoločnosti SPP CNG  s.r.o.  so sídlom Mlynské Nivy 44/a,                 
825 11 Bratislava, IČO 47 552 549, za účelom  prevádzkovania technologického zariadenia – 
plniacej stanice stlačeného zemného plynu, ktorý slúži na pohon motorových vozidiel v prevažnej 
miere autobusov DPB a.s.  o 10 rokov, t. zn. do 24.06.2024,  
 
s podmienkou: 
 
Dodatok k nájomnej zmluve bude nájomcom podpísaný do 30 dní od schválenia uznesenia 
v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok k nájomnej 
zmluve nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 
PREDMET:  Predĺženie doby nájmu o 10 rokov pozemkov nižšie špecifikovaných v k. ú. Nové 

Mesto  prenajatých žiadateľovi na dobu do 24.06.2014 Zmluvou o nájme pozemku 
zo dňa 24.06.2004 v znení  Dodatkov č. 1,2,3.  

 
ŽIADATE Ľ / NÁJOMCA: SPP CNG s.r.o. 
    Mlynské Nivy 44/a 
    825 11 Bratislava 
    IČO: 47 552 549 
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV  
 
pozemky reg.“C“ 
parc. č.                    druh pozemku    výmera v m2 

17029/49                 zastavané plochy a nádvoria                       4846   
17029/50                 zastavané plochy a nádvoria                         597                               
17029/51                 zastavané plochy a nádvoria                             7    
17029/52                 zastavané plochy a nádvoria                           70    
17029/53                 zastavané plochy a nádvoria                             7  
17029/54                 zastavané plochy a nádvoria                             7  
17029/55                 zastavané plochy a nádvoria                             8  
17029/56                 zastavané plochy a nádvoria                             7   
17029/57                 zastavané plochy a nádvoria                             8  
17029/58                 zastavané plochy a nádvoria                             7 
______________________________________________________________________________  
                                                        Spolu vo výmere:               5564 m2, 
 
všetky pozemky evidované na LV č. 1, k.ú. Nové Mesto pre vlastníka Hlavné mesto SR Bratislava 
 
 
ÚČEL NÁJMU PODĽA PLATNEJ NÁJOMNEJ ZMLUVY:   
                                    - výstavba a prevádzkovanie technologického zariadenia – plniacej  stanice 

stlačeného zemného plynu, ktorý slúži na pohon motorových vozidiel 
v prevažnej miere autobusov DPB a.s.   

 
DOBA NÁJMU: - podľa platnej nájomnej zmluvy na dobu určitú do 24.06.2014 
 - žiadateľ navrhuje jej predĺženie o 10 rokov, t. zn. do 24.06.2024 
 
VÝŠKA NÁJOMNÉHO:   
 
podľa platnej zmluvy o nájme v znení Dodatkov 1,2,3, stanovená dohodou v zmysle zákona číslo 
18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na :  

- 0,84 Eur/m2/rok (25,50 Sk/m2/rok), čo predstavuje pri výmere 5564 m2 sumu vo výške      
4673,76 Eur ročne  ( 141 882,00 Sk ročne ) 

 
zvýšené návrhom dodatku č.4 podľa Čl. III ods. 3,4,5 platnej zmluvy o nájme v znení          
Dodatkov č. 1,2,3,  na  : 
      -    1,07 Eur/m2/rok, čo predstavuje pri  výmere 5564 m2 sumu vo výške  5 953,48 Eur ročne 
 
 
 



 
 
SKUTKOVÝ STAV 
 

Dňa 24.6.2004  bola uzatvorená medzi Hlavným mestom SR Bratislava ako prenajímateľom 
a Slovenským plynárenským priemyslom, a.s. ako nájomcom Zmluva o nájme pozemku                                         
č. 08-83-0331-04-00, predmetom ktorej bol nájom novovytvoreného pozemku parc. č. 13606/8, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 5564 m2, podľa GP č. 39/2002 zo dňa 20.11.21002 
vytvorený z pozemkov parc. č. 13614 a parc. č. 13606/2 za účelom výstavby a prevádzkovania 
technologického zariadenia – plniacej  stanice stlačeného zemného plynu, ktorý slúži na pohon 
motorových vozidiel v prevažnej miere autobusov DPB a.s.   

Dodatkom č. 1 k citovanej zmluve uzatvoreným dňa 08.08.2005 bola upravená výška 
nájomného na 25,00 Sk/m2/rok,  Dodatkom č. 2 k citovanej zmluve uzatvoreným dňa 19.05.2008 
bola upravená výška nájomného na 25,50 Sk/m2/rok, Dodatkom č. 3 k citovanej zmluve 
uzatvoreným dňa 05.11.2011 bol zosúladený stav katastra nehnuteľností s predmetom nájmu tak, že 
bol upravený predmet nájmu, podľa ktorého sa nájomcovi prenajímajú pozemky v k. ú. Nové 
Mesto,  parc. č. 17029/49 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4846 m2,                               
parc. č. 17029/50 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 597 m2,  parc. č. 17029/51 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere   7 m2,  parc. č. 17029/52 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere  
70 m2,  parc. č. 17029/53 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 7 m2,        parc. č. 17029/54 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 7 m2, parc. č. 17029/55 – zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 8 m2,  parc. č. 17029/56 – zastavané plochy a nádvoria vo     výmere 7 m2,  parc. č. 
17029/57 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 8 m2,  parc. č. 17029/58 – zastavané plochy             
a nádvoria vo výmere 7 m2,  spolu vo výmere 5564 m2, vzniknuté podľa GP č. 86/2006 zo dňa 
13.12.2006, ktorý bol vyhotovený Ing. Elenou Stadlmannovou a úradne overený dňa 15.12.2006 
Ing. Ladislavom Burianom z pôvodne prenajatého pozemku parc. č. 13606/8. 

Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0331-04-00 v znení dodatkov č. 1,2,3 (ďalej len 
„nájomná zmluva“) bola uzatvorená na dobu určitú do 24.06.2014. Po tomto termíne nájomca 
naďalej užíva  nehnuteľnosti tvoriace predmet nájmu v súlade s účelom nájmu. Hlavné mesto ako 
prenajímateľ nepodalo návrh na vydanie veci alebo na vypratanie nehnuteľnosti na súde do 30 dní, 
čím došlo podľa § 676 ods. 2 Občianského zákonníka k obnoveniu nájomnej zmluvy za tých istých 
podmienok, za akých bola dojednaná zmluva pôvodne, a to o jeden rok. 

Nájomca v súlade s Čl. II ods. 1 nájomnej zmluvy predložil prenajímateľovi návrh dodatku 
k nájomnej zmluve, kde upravil predĺženie doby nájmu o 10 rokov a z dôvodu organizačnej zmeny 
Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. upravil nájomcu na SPP CNG, s.r.o., na ktorého prešli 
všetky podnikateľské aktivity súvisiace s predajom stlačeného zemného plynu. Týmto sa  zmluvnou 
stranou nájomnej zmluvy (nájomcom) namiesto spoločnosti SPP stala spoločnosť  SPP CNG s r.o. 

 Hlavné mesto ako prenajímateľ návrh dodatku upravil  o zvýšenie výšky nájmu podľa Čl. 
III nájomnej zmluvy. 

Návrh na schválenie predĺženia nájmu pozemkov podľa predmetu nájomnej zmluvy                      
v  k. ú. Nové Mesto spoločnosti SPP CNG s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa               
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
predkladáme z dôvodu existencie nájomného pomeru na základe nájomnej zmluvy a podľa              
§ 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka, na základe ktorej žiadateľ dlhodobo prevádzkuje na predmete 
nájmu technologické zariadenia – plniacej  stanice stlačeného zemného plynu, ktorý slúži na pohon 
motorových vozidiel v prevažnej miere autobusov DPB a.s.   

 
 
 
 
 



 
 
 
STANOVISKÁ  K PREDĹŽENIU NÁJMU   
 
Oddelenie územného rozvoja mesta – územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, 
v znení zmien a doplnkov stanovuje pre územie, ktorého súčasťou sú pozemky parc. č. 17029/49-58 
funkčné využitie územia:  
A: Ostatná ochranná a izolačná zeleň, kód 1130, stabilizované územie (časť lokality zo severnej 
strany územia – cca 2/3 pozemku) 
B: Plochy zariadení mestskej hromadnej dopravy a autobusovej hromadnej dopravy, kód 701, 
stabilizované územie (časť lokality z južnej strany územia – cca 1/3 pozemku) 
Podmienky funkčného využitia plôch: Územia plošnej a líniovej zelene s funkciou ochrany 
kontaktného územia pred nepriaznivými účinkami susediacich prevádzok a zariadení, dopravných 
zariadení, zeleň v ochranných pásmach vedení a zariadení technickej vybavenosti a sprievodná 
zeleň vodných tokov. V územiach je potrebné rešpektovať špecifické podmienky jednotlivých 
druhov ochranných pásiem. 
Ďalšie podmienky sú špecifikované v predloženej územnoplánovacej informácii. 
Stanovisko z hľadiska technickej infraštruktúry – časť predmetu sa nachádza v ochrannom pásme 
elektrickej stanice.  
Stanovisko  Západoslovenskej distribučnej, a.s. listom zo dňa 24.07.2014. 
Jednotlivé objekty predmetnej stavby rešpektujú všetky energetické zariadenia v majetku 
Západoslovenská distribučná, a.s. a sú dodržané ich ochranné pásma podľa § 43 zákona č. 251/2012 
Z.z.. Ďalšie podmienky sú špecifikované v predloženom stanovisku. 
Oddelenie dopravného inžinierstva – bez pripomienok. 
Oddelenie koordinácie dopravných systémov – z hľadiska cestného správneho orgánu sa 
nevyjadrujú, pozemok nie je cestným pozemkom miestnych komunikácií I. a II. triedy. 
Oddelenie správy komunikácií – nemá pripomienky. 
Oddelenie miestnych dani a poplatkov – neevidujú pohľadávky voči žiadateľovi 
Oddelenie finančné – neevidujú pohľadávky voči žiadateľovi 
 
 
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 predĺžiť dobu nájmu uvedených 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 predlženia doby 
nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 17029/49 až  58, spoločnosti  SPP 
CNG s. r. o., so sídlom v Bratislave“.  



























































































DODATOK   č.  4,  08-83-0331-04-04 
k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0331-04-00 v znení Dodatkov č. 1,2,3 

 
 
Zmluvné strany: 
 
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

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

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

DIČ                      : 2020372596 
  
 (ďalej len „prenajímateľ“) 
 
2. SPP CNG s. r. o. 
 Sídlo :    Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 

podľa výpisu zapísaná v  Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, 
vložka číslo 94856/B 

 Zastupuje              : Ing.Roland Karkó, konateľ 
                                      Mgr.Ivan Weiss, konateľ   
     Peňažný ústav       : Tatra banka, a.s. Bratislava   
 Číslo účtu (IBAN):  SK2711000000002922905286 
      IČO                       :  47 552 549 

IČ DPH                 :  SK 2023947640 
DIČ                       :  2023947640 

 
 (ďalej len „nájomca“) 
 

uzatvárajú tento dodatok č. 4, 08-83-0331-04-047                                              
k Zmluve o nájme pozemku  č. 08-83-0331-04-00  v znení Dodatkov  č. 1,2,3         

(ďalej len „dodatok“) 
 
 

Článok  I 
Úvodné ustanovenia 

  
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 

(ďalej len „SPP“) uzatvorili dňa 24.06.2004 Zmluvu o nájme pozemku                              
č. 08-83-0331-04-00 v znení Dodatkov č. 1,2,3 (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej 
prenajímateľ prenajal  spoločnosti SPP pozemky špecifikované v čl.1 ods. 2 zmluvy za 
účelom vymedzeným v čl. I ods. 3 zmluvy na dobu určitú s trvaním 10 rokov odo dňa 
podpísania zmluvy, t.zn. od 24.06.2004 do 24.06.2014. 
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2. Dňa 03.12.2013 spoločnosť SPP založila samostatnú dcérsku spoločnosť                       
SPP CNG s. r. o., so sídlom Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 47 552 549, 
ktorá od 01.02.2014 prevzala všetky podnikateľské aktivity súvisiace s predajom 
stlačeného zemného plynu a stala sa týmto zmluvnou stranou zmluvy namiesto 
spoločnosti SPP,  teda nájomcom zmluvy. 

 
3. Zmluva bola uzatvorená na dobu určitú do 24.06.2014, nájomca predmet nájmu naďalej 

užíva,  prenajímateľ nepodal návrh na vydanie veci alebo na vypratanie nehnuteľnosti na 
súde do 30 dní, čím došlo podľa § 676 ods. 2 Občianského zákonníka k obnoveniu  
zmluvy za tých istých podmienok, za akých bola dojednaná zmluva pôvodne, a to o 
jeden rok. 

 
4. Nakoľko nedošlo k ukončeniu nájomného pomeru (Článok I bod 3 tohto dodatku) 

a nájomca splnil podmienky  uvedené v čl.II ods. I a ods. 3 zmluvy predložením dodatku 
ku zmluve, zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom predĺžia dobu nájmu o ďalších 
desať rokov a upravia nájomné v súlade s čl. III zmluvy.   

 
3. Predĺženie doby nájmu  zmluvy bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. ........./2014 zo dňa ........ 2014. Úprava výšky nájmu je 
stanovená v súlade s Čl. III zmluvy. 

 
Článok II 

Zmeny Zmluvy 
 

1.  V Čl. II  ods. 1 sa text  
 „Nájom vznikne dňom podpísania tejto zmluvy a dojednáva sa na dobu určitú  - 10 

rokov“ 
nahrádza textom:  

 „Nájom vznikne dňom podpísania tejto zmluvy a dojednáva sa na dobu určitú do 
24.06.2024“ 

      Ostatný text tohto článku zmluvy zostáva nezmenený. 
 
2. V Čl. III ods. 1 sa text 

„ .....25,50 Sk/m2/rok.“ 
nahrádza textom:  
„...1,07 Eur/m2/rok.“ 

      Ostatný text tohto článku zmluvy zostáva nezmenený. 
 
3.   V Čl. III ods. 2 sa text 

„predstavuje sumu 141 882,00 Sk (slovom stoštyridsaťjedentisícosemstoosemdesiatdva 
slovenských korún“ 
„na účet prenajímteľa č. 1368287251/0200, variabilný symbol 883033104 vedený vo 
VÚB Bratislava mesto.“ 
nahrádza textom:  
„predstavuje sumu  5 953,48 Eur (slovom päťtisícdeväťstopäťdesiattri Eur 
štyridsaťosem centov“ 
„na účet prenajímateľa IBAN SK5875000000000025828453, variabilný symbol 
883033104 vedený  v ČSOB, a.s. Bratislava.“ 

      Ostatný text tohto článku zmluvy zostáva nezmenený. 
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Článok III 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté týmto dodatkom  zostávajú bez zmeny. 
 
2.   Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok  uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za 

nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ho, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme 
a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 
3. Dodatok  sa vyhotovuje v 7-ich vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých po jeho 

podpísaní, prenajímateľ dostane 5 a nájomca 2 vyhotovenia. 
 
4. Tento dodatok  nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť 

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

 
 
 
V Bratislave dňa ..............................                       V Bratislave dňa ................................ 
 
Prenajímateľ :    Nájomca : 
Hlavné mesto SR Bratislava    SPP CNG s. r. o. 

 
 
 
 
 
.........................................................                        ......................................................... 
doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc.  Ing. Roland Karkó, konateľ 
                  primátor        
 
 
 
                                                                                  ........................................................... 
                                                                                  Mgr. Ivan Weiss, konateľ 

      
 

 



          
 

    
  

 

 


