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NÁVRH   UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

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 pozemku parc. č. 7061  - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
136 m2, evidovaného na LV č. 1628, k. ú. Rača, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, spoločnosti 
Malé Krasňany s. r. o., Mlynské Nivy 49, Bratislava, IČO 36692581, na dobu neurčitú, za účelom realizácie 
časti objektu  Parkovacie stojiská 1 – 18 parkovacích miest na miestnej obslužnej komunikácii Račianska – 
Horská, k stavbe „Obytný súbor Malé Krasňany, Račianska ulica Bratislava“, za nájomné: 

 
 
1. 1,00 Eur/m2/rok   odo   dňa   nadobudnutia   účinnosti   nájomnej  zmluvy  do  konca 

mesiaca,   v  ktorom  nadobudne   právoplatnosť  územné   rozhodnutie   na   stavbu 
na predmete nájmu, čo pri výmere 136 m2 predstavuje ročne sumu vo výške 136,00 Eur, 

 
2. 14,00 Eur/m2/rok od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť 

územné rozhodnutie do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie 
na stavbu na predmete nájmu, čo pri výmere 136 m2 predstavuje ročne sumu vo výške 1 904,00 Eur,  

 
3. 3,75 Eur/m2/rok od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť 

kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo pri výmere 136 m2 predstavuje ročne sumu 
vo výške 510,00 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 :              Nájom časti pozemku parc. č. 7061, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
                                     136 m2, k. ú. Rača,  
                                    
ŽIADATE Ľ :   Malé Krasňany s. r. o. 
                                      Mlynské nivy 49 
                                      821 09 Bratislava  
                                      IČO 36 692 581     

  
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU :  
                                     celková                      výmera predmetu  
Parc. č.                      druh pozemku                                      výmera v m2                     nájmu v m2_____          
7061                       zastavané plochy a nádvoria                     2012 m2                          136 m2        
 

ÚČEL NÁJMU  : realizácia časti objektu SO 203 Parkovacie stojiská 1 – 18 parkovacích miest na miestnej 
obslužnej komunikácii Račianska – Horská, k stavbe „Obytný súbor Malé Krasňany, 
Račianska ulica Bratislava“ 

  
VÝŠKA  NAVRHOVANÉHO NÁJOMNÉHO  :  

 
 1,00 Eur/m2/rok  - v bode 1 návrhu uznesenia je stanovená odo dňa nadobudnutia účinnosti   nájomnej  

zmluvy  do  konca mesiaca,   v  ktorom  nadobudne   právoplatnosť  územné   
rozhodnutie   na   stavbu na predmete nájmu, čo pri výmere 136 m2 predstavuje 
ročne sumu vo výške 136,00 Eur. 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 111 rozhodnutia,  

 
14,00 Eur/m 2/rok  – v bode 2 návrhu uznesenia je stanovená od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom nadobudne právoplatnosť územné rozhodnutie do konca mesiaca, v ktorom 
nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo 
pri výmere 136 m2 predstavuje ročne sumu vo výške 1 904,00 Eur v súlade 
s rozhodnutím, podľa tabuľky č. 100, položka 11 rozhodnutia,  

 
3,75 Eur/m 2/rok  –  v bode 3 návrhu uznesenia, je stanovená od začiatku mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na 
predmete nájmu, v súlade s rozhodnutím, podľa tabuľky č. 100, položka 182 
rozhodnutia, v tomto bode je stanovená cena  nájomného ako   25 % z ceny 
nájomného pre pozemok pod bytovým domom pre ktorý je parkovisko budované, čo 
v tomto prípade predstavuje 25 % z 15,00 Eur/m2/rok, 

                                       t.j. ročné nájomné pri výmere 136 m2 predstavuje sumu vo výške 510,00 Eur 
s podmienkou, že parkovisko zostane verejne prístupné, nevyhradené 
a nespoplatnené.   

 
DOBA NÁJMU :   nájomná zmluva bude uzavretá na dobu neurčitú 
 
SKUTKOVÝ STAV  
         
 Listom zo dňa 27.09.2013 a doplnením zo dňa 20.11.2013 požiadala spoločnosť Malé Krasňany 
s.r.o., Mlynské nivy 49,    821 09 Bratislava, IČO 36 692 581 (ďalej len „žiadateľ“) v zastúpení MADING 
s.r.o. podľa splnomocnenia zo dňa 03.06.2013 o nájom časti pozemku v k. ú. Rača vo vlastníctve hlavného 
mesta, ktorý je vedený v katastri nehnuteľností ako parc. č. 7061, druh pozemku – zastavané plochy a 
nádvoria, vo výmere 2012 m2, LV č. 1628. Z uvedeného pozemku žiadateľ žiada prenajať 136 m2, ktoré 
špecifikuje a vyznačuje na kópii katastrálnej mapy. 

O nájom žiadateľ požiadal za účelom realizácie časti objektu SO 203 Parkovacie stojiská     1-18 
parkovacích miest na miestnej obslužnej komunikácii Račianska – Horská k stavbe „Obytný súbor Malé 
Krasňany, Račianska ulica Bratislava“. 



Žiadateľovi ako stavebníkovi bolo vydané záväzné stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy 
k investičnej činnosti MAGS ORM 49333/13-29433,325696,327139 zo dňa 19.02. 2014, v ktorom súhlasilo 
s umiestnením stavby „Obytný súbor Malé Krasňany, Račianska ulica Bratislava“ v katastrálnom území 
Rača na ulici Račianska – Horská na hore citovaných pozemkoch.                 

Obytný súbor pozostáva zo zalamovaných domov s priemernou podlažnosťou 6 nadzemných podlaží 
resp. 7 nadzemných podlaží (Senior – house, dom č. 2) s podzemnými garážami vo dvoch suterénoch, v časti 
domov s polo zapusteným 1. podzemným podlažím. V celku je zvýraznený smer, rovnobežný s Račianskou 
ulicou, ktorý je dominantný aj v priľahlom sídlisku Krasňany. V juho- a severovýchodnej časti pozemku sú 
umiestnené objekty občianskej vybavenosti. Ostatné domy sú čisto bytové. Územie je dopravne napojené 
z Račianskej ulice jestvujúcou komunikáciu na juhovýchodnej hrane pozemku Račianska – Horská ulica, 
ktorá bude rekonštruovaná spolu so svetelne riadenou križovatkou pri administratívnej budove YIT Reding, 
a.s., s rozšírením na komunikáciu funkčnej triedy C2 kategórie MO 8,5/40. Obsluhu vlastného územia 
zabezpečuje novo navrhovaná miestna obslužná komunikácia. Saturovanie potrieb odstavenia vozidiel 
majiteľov bytov, klientov zariadenia pre seniorov je riešené v piatich dvoj- a jednopodlažných podzemných 
garážach. Potrebný počet stojísk dopĺňajú krátkodobé parkovacie stojiská na teréne. V predloženej 
dokumentácii je riešených v dvoj-, resp. jednopodlažných halových garážach 574 stojísk, na teréne 97 
stojísk, celkovo 671 stojísk. 

Výpočet statickej dopravy sa zaoberá posúdením potrebného počtu parkovacích miest podľa 
funkčného využitia objektov. V rámci obytného súboru je navrhnutých 6 objektov, ktoré sa budú realizovať 
v predpokladaných IV. etapách výstavby. Statická doprava sa posudzuje pre výsledný stav štyroch bytových 
domov len s funkciou „bývanie“ a dvoch objektov tzv. „senior house“, ktoré sú zaradené v zmysle STN 73 
6110/Z1 do apartmánového (prechodného) ubytovania. Predpokladá sa väčší nárok na parkovanie pre 
návštevy v zmysle STN 73 6110/Z1 podľa výpočtu statickej dopravy je potrebné pre 305 bytov vybudovať 
594 parkovacích miest (540 miest pre odstavenie vozidiel obyvateľov bytov a 54 miest pre návštevníkov 
bytov) 

SO 203 Parkovacie stojiská 1 na MO Račianska – Horská ulica – Stavebný objekt rieši vybudovanie 
18 PM s kolmým radením pozdĺž miestnej obslužnej komunikácie MO 8,5/40 vybudovanej v rámci 
súvisiacej stavby „Dopravné napojenie administratívneho centra, Račianska ulica, Bratislava“ Rozmer 
stojísk je navrhnutý 2,40 x 5,00 m, odvodnenie je riešené samostatne pre parkovacie stojiská a medzi 
parkovacím pruhom a komunikáciou bude osadený zapustený obrubník s prevýšením + 0.03 m. Parkovacie 
stojiská sú navrhnuté s krytom dlažby. 

Stavebný objekt bude po ukončení a kolaudovaní odovzdaný do majetku a do správy Hlavného 
mesta SR Bratislavy 

Nájom záujmového pozemku umožní žiadateľovi ako stavebníkovi stavby komplexne realizovať 
v rámci výstavby stavebné práce na prenajatom pozemku, ktorý bude slúžiť pre verejné účely v riešenom 
území po dokončení výstavby ako parkovacie miesta v teréne pre potreby verejnosti v rámci statickej 
dopravy s podmienkou, že zostanú  verejne prístupné, nevyhradené a nespoplatnené.   

Pozemok registra „C“ parc. č. 7061 je vo vlastníctve hlavného mesta evidovaný na    LV č. 1628, k. 
ú. Rača. 
             Návrh na schválenie nájmu časti pozemku v k. ú. Rača spoločnosti Malé Krasňany 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, že žiadateľ v rámci realizácie stavby „Obytný súbor Malé 
Krasňany, Račianska ulica Bratislava“ v katastrálnom území Rača na ulici Račianska – Horská na hore 
citovanom pozemku zabezpečí realizáciu časti objektu SO 203 Parkovacie stojiská   1 – 18 parkovacích 
miest na miestnej obslužnej komunikácii Račianska – Horská. Stavba bude slúžiť verejnosti, pričom 
k vydaniu stavebného povolenia žiadateľ potrebuje preukázať, že k pozemku má iné právo podľa § 139 ods.1 
zák.č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon).    
 
 Materiál na prenájom  časti pozemku parc. č. 7061  - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 136 m2, 
evidovaného na LV č. 1628, k. ú. Rača, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, spoločnosti Malé 
Krasňany s. r. o., Mlynské Nivy 49, Bratislava, IČO 36692581, na dobu neurčitú, za účelom realizácie časti 
objektu  Parkovacie stojiská 1 – 18 parkovacích miest na miestnej obslužnej komunikácii Račianska – 
Horská, k stavbe „Obytný súbor Malé Krasňany, Račianska ulica Bratislava“ bol naposledy predložený 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutí dňa 25. a 26.06.2014, kde nezískal 
dostatočný počet hlasov pre jeho schválenie. V súčasnosti sa materiál predkladá opätovne  z dôvodu 
aktualizácie stanoviska oddelenia životného prostredia a mestskej zelene Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy. 
 
 



       STANOVISKÁ K NÁJMU :  
  
• Oddelenie územného rozvoja mesta - Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení 

zmien a doplnkov stanovuje pre územie, ktorého súčasťou je časť pozemku  parc.č. 7061, funkčné 
využitie územia:  námestia a ostatné komunikačné plochy, zmiešané územia bývania a občianskej 
vybavenosti, kód 501, rozvojové územie, regulačný kód G. 
Námestia a ostatné komunikačné plochy sú verejne prístupné nezastavané plochy v meste ohraničené 
inými funkčnými plochami. Pod úrovňou terénu je možné umiestňovať zariadenia a vedenia 
technickej infraštruktúry, podzemné parkovacie garáže, podjazdy, podchody pre chodcov, prevádzky 
občianskej vybavenosti určenej pre širokú verejnosť. Súčasťou plôch námestí a koridorov sú 
spravidla: zeleň, mestský mobiliár, prvky verejného osvetlenia, prvky verejného osvetlenia, prvky 
dopravného značenia, výtvarné umelecké diela. 
Ďalšie podmienky sú uvedené v priloženom stanovisku. 
Stanovisko technickej infraštruktúry – nemá pripomienky 

• Oddelenie dopravného inžinierstva – nemá pripomienky. 
• Referát cestného správneho orgánu – nevyjadruje sa nakoľko pozemok nie je cestným pozemkom 

miestnej komunikácie I. a II. triedy. 
• Oddelenie správy komunikácii – nemá pripomienky. 
• Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene  - s nájmom časti pozemku na uvedený účel 

nemajú námietky. Listom zo dňa 06.08.2014 bolo stanovisko aktualizované, kde sa uvádza, že  
v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v zmysle neskorších predpisov sa 
pozemky nachádzajú v I.stupni ochrany, t.j. územiu sa neposkytuje vyššia ochrana. Parcela č. 7061 
je parcelou komunikácie, ktorej súčasťou je aj prícestná zeleň v zmysle zákona číslo 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách. Na stavbu bolo vydané súhlasné stanovisko mesta, zeleň sa posudzuje 
v konaní pred vydaním územného rozhodnutia k umiestneniu stavby.  

      Po preštudovaní predloženej  žiadosti a preskúmaní v teréne Oddelenie životného prostredia 
a mestskej zelene nemá námietky voči prenájmu pozemku parc. č. 7061 v k.ú. Rača na stanovený 
účel. 

• Finančné oddelenie - neevidujú voči žiadateľovi pohľadávky 
• Oddelenie miestnych daní a poplatkov - neevidujú voči žiadateľovi 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 uvedenú časť pozemku 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 časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 7061, 
spoločnosti Malé Krasňany s. r. o., so sídlom v Bratislave – obytný súbor“. 





























































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):  SK 5875000000000025828453 
       BIC – SWIFT       :  CEKOSKBX 
       Variabilný symbol: 883xxxx14 
 IČO:     00603481 

DIČ:     2020372596 
(ďalej len „prenajímateľ“ ) 
 

a 
 
2.   Obchodné meno :   Malé Krasňany s. r. o. 
      Sídlo :     Mlynské nivy 49, 821 09  Bratislava  
      Zastupuje :  Ing. Zoltán Müller – konateľ 
                                    podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I,    
                                   oddiel Sro, vložka číslo 42922/B                                    
 Peňažný ústav :     Tatra banka, a. s. 
      Číslo účtu (IBAN):  SK25 1100 0000 0026 2417 9466 
      BIC – SWIFT       :   TATRSKBX 
      IČO :                      36 692 581  
      DIČ :                      2022276586  
      IČ DPH :                SK2022276586 
 (ďalej len „nájomca“) 
 
 
uzatvárajú podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) túto zmluvu o nájme pozemku                
(ďalej len „zmluva“) : 

 
 
 

Článok  I 
Predmet a účel nájmu 

 
1. Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľností - pozemku v Bratislave, katastrálne územie 

Rača,  zapísaného v údajoch Okresného úradu Bratislava, katastrálneho odboru, ako 
pozemok registra „C“   parc. č. 7061 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2012 m2,  
zapísaná na liste vlastníctva č 1628 vo vlastníctve hlavného mesta. 

 
 



 - 2 - 

2. Prenajímateľ prenecháva a nájomca prijíma do nájmu za podmienok uvedených v tejto 
zmluve časť pozemku registra „C“, parc. č. 7061 – zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 136 m2 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. 

 
3. Účelom nájmu je na parc. č. 7061 vo výmere 136 m2 - zastavané plochy a nádvoria           

v k. ú. Rača realizácia časti objektu SO 203 Parkovacie stojiská 1 – 18, celkom 18 
parkovacích miest na miestnej obslužnej komunikácii Račianska – Horská, k stavbe 
„Obytný súbor Malé Krasňany, Račianska ulica Bratislava“ nájomcom (ďalej len 
„stavba“). Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu využívať výlučne na dohodnutý účel. Pre 
prípad porušenia tejto povinnosti, zmluvné strany dojednali zmluvnú pokutu v súlade 
s ust. § 544 a nasl. Občianskeho zákonníka, ktorú je nájomca povinný zaplatiť 
prenajímateľovi vo výške 17,00 Eur za každý, aj začatý deň trvania porušenia tejto 
povinnosti.  

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

spôsobilom na dohodnuté užívanie. 
 

Článok   II 
Vznik, doba a ukončenie nájmu 

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

zmluvy podľa článku V ods. 13 tejto zmluvy. 
 
2.  Nájomný vzťah môže byť ukončený len niektorým z nasledujúcich spôsobov :  

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

udania dôvodu avšak len do doby zahájenia stavebných  prác na predmete nájmu; po 
termíne zahájenia stavby na predmete nájmu je nájomca oprávnený od nájomnej 
zmluvy len jednostranne odstúpiť v súlade s písm. e) tohto odseku, alebo 

d) odstúpením od tejto zmluvy prenajímateľom bez prechádzajúceho písomného 
upozornenia a bez akýchkoľvek ďalších záväzkov a povinností voči nájomcovi,          
v prípade: 

      da/  nezaplatenia dojednaného nájomného v lehote splatnosti uvedenej v čl. III ods. 2    
                    a 3 tejto zmluvy, alebo 

      db/ ak nájomca prenechá predmet nájmu do podnájmu bez súhlasu prenajímateľa  
             v rozpore s článkom IV ods. 3 tejto zmluvy, 
      dc/ ak nebude vydané právoplatné stavebné povolenie na realizáciu stavby                  

do 31.12.2016 
              alebo 
      dd/ ak nebude vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie na realizáciu stavby           

do 31.12.2018 
e) odstúpením od zmluvy v súlade s touto zmluvou a/alebo s príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka. 
 
3.    V  prípade    odstúpenia     od zmluvy     sa    zmluva   zrušuje dňom doručenia oznámenia  
       o odstúpení  od zmluvy druhej zmluvnej strane. 
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4. Pre prípad výpovede dojednali zmluvné strany trojmesačnú výpovednú lehotu. Výpovedná 
lehota sa bude počítať od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej 
zmluvnej strane. 

 
 
 

Článok  III 
Úhrada za nájom 

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

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ............./2014 zo dňa ......2014 vo 
výške :  

 

1.1.   1,00 Eur/m2/rok  odo dňa  nadobudnutia  účinnosti   tejto zmluvy  do  konca mesiaca          
v  ktorom  nadobudne   právoplatnosť  územné   rozhodnutie   na   stavbu na 
predmete nájmu, čo pri výmere 136 m2 predstavuje ročne sumu vo výške 136,00 
Eur. 

 
  1.2. 14,00 Eur/m2/rok od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 

nadobudne právoplatnosť územné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu do 
konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na 
stavbu  na predmete nájmu, čo pri výmere 136 m2 predstavuje ročne sumu vo výške 
1904,00 Eur.  

 
   1.3.  3,75 Eur/m2/rok od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne 

právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu  na predmete nájmu, čo pri výmere  
136 m2 predstavuje ročne sumu vo výške 510,00 Eur.       

  

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 SK 5875000000000025828453, BIC – SWIFT: 
CEKOSKBX, variabilný symbol VS 883xxxx14 v Československá obchodná banka, a.s.  

 

3. Nájomca sa zaväzuje nájomné podľa odseku 1 tohto článku uhrádzať počnúc dňom  
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy v súlade s článkom V ods.13 tejto zmluvy 
v pravidelných štvrťročných splátkach, vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho 
štvrťroka na účet prenajímateľa IBAN SK 5875000000000025828453, BIC – SWIFT: 
CEKOSKBX, variabilný symbol VS 883xxxx14 v Československej obchodnej banke, a.s. 

 
4. Pomernú časť nájomného za obdobie odo dňa nadobudnutia účinnosti podpísania tejto 

zmluvy v súlade s článkom V ods. 13 tejto zmluvy do najbližšie splatného  kalendárneho 
štvrťroka, nasledujúceho po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, sa nájomca zaväzuje 
uhradiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Alikvotná časť 
nájomného sa vypočíta tak, že štvrťročné nájomné sa vydelí počtom dní v príslušnom 
štvrťroku a táto čiastka sa vynásobí počtom dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 
zmluvy do konca kalendárneho štvrťroka. 
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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. Nájomné a ostatné finančné plnenia sa považujú za uhradené dňom pripísania na účet 

prenajímateľa. 

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

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

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

kalendárneho roka) výšku nájomného dohodnutého v tejto zmluve o výške miery inflácie 
stanovenú 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 podľa 
čl. IV bodov 11 a 15 tejto zmluvy. Zvýšené nájomné je nájomca povinný platiť za obdobie 
od 1.4. v termínoch splatnosti nájomného dohodnutých v tejto 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. 

 
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 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. 

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

osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. Za porušenie tejto 
povinnosti je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu v sume       
17,00 Eur za každý, aj začatý deň trvania porušenia tejto povinnosti.. 

 
4. Nájomca je povinný predložiť prenajímateľovi kópiu právoplatného územného 

rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu do 15 dní od nadobudnutia jeho 
právoplatnosti. Za nesplnenie tejto povinnosti je prenajímateľ oprávnený požadovať od 
nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 17,00 Eur za každý, aj začatý deň trvania porušenia 
tejto povinnosti. V prípade, že právoplatné územné rozhodnutie nebude vydané              
do 31. 12. 2015 je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo 
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výške 333,00 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 kópiu právoplatného stavebného 

povolenia na stavbu na predmete nájmu do 15 dní od nadobudnutia jeho právoplatnosti. 
Za nesplnenie tejto povinnosti je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú 
pokutu vo výške 17,00 Eur za každý, aj začatý deň trvania porušenia tejto povinnosti. 
V prípade, že právoplatné stavebné povolenie nebude vydané do 31. 12. 2016                  
je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 333,00 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. Nájomca je povinný predložiť prenajímateľovi kópiu právoplatného kolaudačného 

rozhodnutia na stavbu na predmete nájmu do 15 dní od nadobudnutia jeho 
právoplatnosti. Za nesplnenie tejto povinnosti je prenajímateľ oprávnený požadovať od 
nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 17,00 Eur za každý, aj začatý deň trvania porušenia 
tejto povinnosti. V prípade, že právoplatné kolaudačné rozhodnutie nebude vydané         
do 31. 12. 2018 je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo 
výške 333,00 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. 

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

vyplývajú zo všeobecne záväzných nariadení Hlavného mesta SR Bratislavy a mestskej 
časti Bratislava - Rača 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. 

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

a druhej hlavy Občianskeho zákonníka.  
 
9. Nájomca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznamovať všetky skutočnosti majúce 

vplyv na predmetný nájom (zmena obchodného mena spoločnosti, sídlo spoločnosti 
a pod.). Za porušenie tohto záväzku je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú 
pokutu v sume 100,00 Eur. 

 
10. 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. 

 
11. 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. 



 - 6 - 

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

podľa odseku 11. tohto článku zmluvy 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 
11. tohto článku a iná adresa nebude prenajímateľovi známa, považuje sa písomnosť za 
nájomcovi doručenú tretím dňom odo dňa jej uloženia na pošte, a to aj v prípade, že sa 
nájomca o tom nedozvie.  

 
 

Článok  V 
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.  Zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že dňom podpísania Zmluvy o bezodplatnom 

prevode vybudovaných stavieb na predmete nájmu podľa tejto zmluvy do majetku 
prenajímateľa, príde k zúženiu predmetu nájmu o tie časti predmetu nájmu, ktoré budú 
predmetom Zmluvy o bezodplatnom prevode. Za prenajímateľa bude pre potreby 
naplnenia tohto ustanovenia v takomto prípade konať oddelenie správy nehnuteľností 
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
3.  Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že budú odovzdané do správy prenajímateľa 

všetky stavby postavené nájomcom na predmete nájmu podľa tejto zmluvy a bude medzi 
prenajímateľom a nájomcom podpísaná Zmluva o bezodplatnom prevode k týmto 
stavbám na predmete nájmu, táto zmluva sa ukončí dohodou.  

 
4.   Predpokladom na prevzatie vybudovaných stavieb do majetku prenajímateľa podľa      

ods.  2 a 3 tohto článku je súčasné podpísanie protokolu medzi zmluvnými stranami 
o prevzatí stavieb do správy prenajímateľa. Za prenajímateľa bude pre potreby naplnenia 
tohto ustanovenia konať oddelenie správy komunikácií Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy. 

 
5.   Pre zúženie nájmu prípadne ukončenie nájmu podľa ods.2 a 3  tohto článku je rozhodujúce 

podpísanie Zmluvy o bezodplatnom prevode. 
 
6.   V prípade, že nedôjde k uzatvoreniu Zmluvy o bezodplatnom, prevode stavieb podľa   

ods. 2, 3 a 4 tohto článku, táto nájomná zmluva ostáva naďalej v platnosti. 
 
7.  Pre právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia 

Občianskeho zákonníka a ostatných platných všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 

8.  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 
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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. 

 
9. 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.  

    
10. Nájom pozemku schválilo Mestské zastupiteľstvo hl. mesta SR Bratislavy uznesením č. 

..../2014 zo dňa .......... v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 507/2010 Z. 
z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uznesenie mestského zastupiteľstva 
podľa predchádzajúcej vety je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako príloha č. 1.  

 
11. 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. 

 
12. 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. 

 
13. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných 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 zákona          

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.  
 
14. 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     Malé Krasňany s. r. o. 
 
 
 
 
 
 
.............................................................                       .................................................................. 
doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc.                       Ing. Zoltán Müller,   
primátor hlavného mesta SR Bratislavy    konateľ 
        



 


