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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 nájom pozemkov registra „C“ KN v Bratislave, za účelom vybudovania 
a užívania, resp. rekonštrukcie kontajnerových stanovíšť, na dobu neurčitú, za nájomné  za nájomné                 
0,50 Eur/m2/rok:  
   
k. ú. Petržalka  
1. časť parc. č. 1143 – ostatné plochy vo výmere 22 m2, pre vlastníkov  bytov  a  nebytových  priestorov  

bytového dumu Gessayova 23, v zastúpení Správcovská kancelária PROGRES, s.r.o.,  Tomášíková 
10/A,821 03 Bratislava IČO: 35 895 403.  

 
k. ú. Vinohrady 
2.  časť parc. č. 5572/5 – záhrady vo výmere 11 m2, pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového 

dumu Klenová 14-16, v zastúpení NOVBYT s.r.o., Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 31 369 332 
 
k. ú. Devínska Nová Ves 
3.   časť parc. č. 2149/87 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 13 m2, pre vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov bytového domu Pavla Horova 10-12, v zastúpení Správcovské bratislavské družstvo, 
Drobného 27, 841 01 Bratislava, IČO: 35 803 843 

 
k. ú. Ružinov 
4.  časť parc. č. 1001/2 – ostatné plochy vo výmere 26 m2 pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov 

bytového domu Šalviová 46 -56 , v zastúpení VSD, s.r.o., Trebišovská 3, 821 02 Bratislava, IČO: 
35 814 560 

5.  časť parc. č. 15609/2 – ostatné plochy vo výmere 23 m2 pre vlastníkov bytov a nebytových  
      priestorov bytového domu Komárnická 48-50, v zastúpení BYTOSPOL.S.S, s.r.o., Drieňová 
      č.  11, 821 03  Bratislava, IČO: 35 774 363 
6.  časť parc. č. 1361/69 – ostatné plochy vo výmere 14 m2 pre vlastníkov bytov a nebytových 
      priestorov bytového domu Goláňova 1-7 , v zastúpení BYTOSERVIS spol. s r.o., Bachova 7,  
      821 03 Bratislava, IČO: 30 775 817 
7.  časť parc. č. 1205/1 – ostatné plochy vo výmere 19 m2 pre vlastníkov bytov a nebytových  

priestorov bytového domu Súmračná 3, v zastúpení BLAHO-BYT, spol. s r.o., Šustekova 51,  
851 04 Bratislava, IČO: 35 729 899 

 
k. ú. Nivy 
8.  časť parc. č. 10710/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 8 m2pre vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov bytového domu Mraziarenská 13-19, v zastúpení MAGNA SK – správcovská kancelária, 
s.r.o., Drieňová 37, 821 01 Bratislava, IČO: 35 791 021 

9.  časť parc. č. 21948 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m2 pre vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov Palkovičova 7, v zastúpení Správa domov SBD Bratislava II, s.r.o., Strojnícka 8, 827 01 
Bratislava, IČO: 35 970 740 0 

10.  časť parc. č. 11020/1 vo výmere 10 m2 a časť parc. č. 21831 vo výmere 5 m2 pre vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov Bajzova 8, v zastúpení Bytospráva, s.r.o., Nobelova 1, 831 02 Bratislava, IČO: 
31 357 407 

 
 
 
 
 
 



11.   časť parc. č. 9451 – ostatné plochy  10 m2 a časť parc. č. 21831 – zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 6 m2 pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov pre bytový dom Trenčianska 22, 24, 26, 
v zastúpení SENES, spol. s r.o., Vlčie hrdlo, 824 10 Bratislava, IČO: 31 385 940, (ide o rozšírenie 
pozemku parc. č. 9451, ktorý je predmetom Zmluvy o nájme pozemku  č.08-83-0606-12-00 dodatkom 
č. 1)  

12. časť parc. č. 11150/1 – ostatné plochy vo výmere 19 m2 pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
bytového domu Jégeho 9, 11, v zastúpení DOMUS REAL spol. s r.o., Haanova 15, 851 04 Bratislava, 
IČO:  35 691 131 

13. časť parc. č. 10634/3 – ostatné plochy vo výmere 20 m2 pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
bytového domu Klincová 15, 17, 19, 21, v zastúpení A.M.C. – A. Správa nehnuteľností s.r.o., 
Kvačalova 15, 821 08 Bratislava, IČO: 35 861 266  

 
k. ú. Karlová Ves 
14. časť parc. č. 1160/1 – zastavené plochy a nádvoria vo výmere 24 m2 vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov bytového domu Jurigovo nám. 1-3, v zastúpení Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o., 
Matejkova 20, 841 05 Bratislava, IČO: 35 696 583 

15. časť parc. č. 657/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12 m2 pre vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov bytového domu Líščie údolie 63-71, v zastúpení Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o., 
Matejkova 20, 841 05 Bratislava, IČO: 35 696 583 

16. časť parc. č. 332/5 – zastavané plocha a nádvoria vo výmere 24 m2 pre vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov bytových domov Karloveská 16, 18, 20, Fadruszova 2, 4, 6, 8, Kempelenova 13, 15, 17, 
v zastúpení Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o., Matejkova 20, 841 05 Bratislava, IČO: 35 696 583 

 
k. ú. Dúbravka 
17. časť parc. č. 2768 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 30 m2 k bytovému domu Ľuda Zúbka 1, 3, 

5, 7 pre Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov „ 100“ Ľuda Zúbka č. 1, 3, 5, 7, 841 01 
Bratislava, IČO:  30 791 812 

18. časť parc. č. 2979 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 16 m2 pre vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov bytovému domu Violy Valachovej 1, v zastúpení Bytový podnik Dúbravka, spol. s r.o., 
Fedákova 1, 841 02 Bratislava, IČO: 35 828 994  

19. časť parc. č. 3059/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12 m2 pre vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov bytového domu Bilíkova 2–8, v zastúpení Bytový podnik Dúbravka, spol. s r.o., so sídlom 
Fedákova 1, 841 02 Bratislava, IČO: 35 828 994 

20. časť parc. č. 2234 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 9 m2 pre vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov bytového domu Klimkovi čova 1, 3, 5, 7, v zastúpení Bytový podnik Dúbravka, spol. s r.o., 
so sídlom Fedákova 1, 841 02 Bratislava, IČO: 35 828 994 

21. časť parc. č. 882/13 – ostatné plochy vo výmere 20 m2 pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
bytových domov Koprivnická 11, 13, v zastúpení Bytový podnik Dúbravka, spol. s r.o., so sídlom 
Fedákova 1, 841 02 Bratislava, IČO: 35 828 994 

22. parc. č. 3332 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 15 m2 pre vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov bytového domu Nejedlého 19, 21, 23, v zastúpení Bytový podnik Dúbravka, spol. s r.o., so 
sídlom Fedákova 1,  841 02 Bratislava, IČO: 35 828 994, (ide posunutie umiestnenia kontajnerového 
stanovišťa priľahlú spevnenú plochu, ktoré je predmetom Zmluve o nájme pozemku  č.08 83 0022 14 00 
dodatkom č. 1)  

23. časť parc. č. 1380 – ostatné plochy vo výmere 16,2 m2 pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
bytového domu Karola Adlera 3, v zastúpení Bytový podnik Dúbravka, spol. s r.o., so sídlom 
Fedákova 1, Bratislava, IČO: 35 828 994, (ide  o rozšírenie výmery predmetu nájmu pozemku parc. č. 
1380, ktorý je predmetom Zmluvy o nájme pozemku č. 08 83 0486 13 00 dodatkom č. 1) 

24. časť parc. č. 1482 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m2 pre vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov bytového domu Považanova 2, v zastúpení Bytový podnik Dúbravka, spol. s r.o., so sídlom 
Fedákova 1, Bratislava, IČO: 35 828 994 

 
 
s podmienkou : 

 
Nájomné zmluvy budú nájomcami podpísané do 120 dní od schválenia uznesenia v mestskom zastupiteľstve. 
V prípade, že ktorákoľvek nájomná zmluva podľa bodu 1 - 24 uznesenia v tejto lehote nebude nájomcom 
podpísaná, toto uznesenie v príslušnej časti stratí platnosť. 

 
 



 
                                                                      
 
 
                                                                 Dôvodová správa 

 
PREDMET :   Pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
                        Pozemky registra „C“ KN  pod kontajnerovými stanovišťami v Bratislave,  
                        k. ú. Petržalka, Vinohrady, Devínska Nová Ves, Ružinov, Nivy, Karlova Ves, Dúbravka 
 
ŽIADATELIA :  
 
1.  vlastníci  bytov  a  nebytových  priestorov  bytového dumu Gessayova 23, v zastúpení  
       Správcovská kancelária PROGRES, s.r.o.,  Tomášíková 10/A,821 03 Bratislava  
2.    vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového dumu Klenová 14-16, v zastúpení NOVBYT s.r.o., 

Hálkova 11, 831 03 Bratislava,  
3.  vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Pavla Horova 10-12, v zastúpení Správcovské 

bratislavské družstvo, Drobného 27, 841 01 Bratislava 
4.   vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Šalviová 46 -56 , v zastúpení VSD, s.r.o., 

Trebišovská 3, 821 02 Bratislava 
5.  vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Komárnická 48-50, v zastúpení  
       BYTOSPOL.S.S, s.r.o., Drieňová   č.  11, 821 03  Bratislava 
6. vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Goláňova 1-7, v zastúpení 
       BYTOSERVIS spol. s r.o., Bachova 7, 821 03 Bratislava 
7. vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Súmračná 3, v zastúpení  

BLAHO-BYT, spol. s r.o., Šustekova 51, 851 04 Bratislava 
8.  vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Mraziarenská 13-19, v zastúpení MAGNA SK – 

správcovská kancelária, s.r.o., Drieňová 37, 821 01 Bratislava, IČO: 35 791 021 
9. vlastníci bytov a nebytových priestorov Palkovičova 7, v zastúpení Správa domov SBD Bratislava II, 

s.r.o., Strojnícka 8, 827 01 Bratislava  
10.  vlastníci bytov a nebytových priestorov Bajzova 8, v zastúpení Bytospráva, s.r.o., Nobelova 1, 831 02 

Bratislava 
11.  vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Trenčianska 22, 24, 26, v zastúpení SENES, 

spol. s r.o., Vlčie hrdlo, 824 10 Bratislava   
12. vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Jégeho 9, 11, v zastúpení DOMUS REAL spol. 

s r.o., Haanova 15, 851 04 Bratislava 
13. vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Klincová 15, 17, 19, 21, v zastúpení v zastúpení 

A.M.C. – A. Správa nehnuteľností s.r.o., Kvačalova 15, 821 08 Bratislava  
14. vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Jurigovo nám. 1-3, v zastúpení Karloveská 

realizačná spoločnosť s.r.o., Matejkova 20, 841 05 Bratislava 
15. vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Líščie údolie 63-71, v zastúpení Karloveská 

realizačná spoločnosť s.r.o., Matejkova 20, 841 05 Bratislava 
16.  vlastníci bytov a nabytových priestorov bytových domov Karloveská 16, 18, 20, Fadruszova 2, 4, 6, 8, 

Kempelenova 13, 15, 17, v zastúpení Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o., Matejkova 20, 841 05 
Bratislava 

17.  Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov „ 100“ Ľuda Zúbeka č. 1, 3, 5, 7,  
841 01 Bratislava k bytovému domu Ľuda Zúbka 1, 3, 5, 7 

18. vlastníci bytov a nebytových priestorov bytovému domu Violy Valachovej 1, v zastúpení Bytový podnik 
Dúbravka, spol. s r.o., Fedákova 1, 841 02 Bratislava  

19. vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Bilíkova 2–8, v zastúpení Bytový podnik 
Dúbravka, spol. s r.o., so sídlom Fedákova 1, 841 02 Bratislava 

20. vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Klimkovi čova 1, 3, 5, 7, v zastúpení Bytový 
podnik Dúbravka, spol. s r.o., so sídlom Fedákova 1, 841 02 Bratislava 

21. vlastníci bytov a nebytových priestorov bytových domov Koprivnická 11, 13, v zastúpení Bytový 
podnik Dúbravka, spol. s r.o., so sídlom Fedákova 1, 841 02 Bratislava 

 
 
 
 
 



22. vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Nejedlého 19, 21, 23, v zastúpení Bytový 
podnik Dúbravka, spol. s r.o., so sídlom Fedákova 1,  841 02 Bratislava  

23.  vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Karola Adlera 3, v zastúpení Bytový podnik 
Dúbravka, spol. s r.o., so sídlom Fedákova 1, Bratislava  

24.  vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Považanova 2, v zastúpení Bytový podnik 
Dúbravka, spol. s r.o., so sídlom Fedákova 1, Bratislava 

 
 
 
 
ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKOV : 
                                                                                                         Celková          výmera na 
     K. ú.                   Parc. č.        LV č.      druh pozemku                  výmera          prenájom       
1. Petržalka            1143           1748       ostatné plochy                   2 786 m2            22 m2 
2. Vinohrady         5572/5       2212             záhrady                       3 157 m2            11 m2 

3. Devínska N. Ves 2149/87     1723       zastav. plochy                        13 m2            13 m2 
4. Ružinov              1001/2        1201      ostatné plochy                    6 945 m2            26 m2 
5. Ružinov              15609/2         1         ostatné plochy                      151 m2             23 m2 
6. Ružinov              1361/69         1         ostatné plochy                      952 m2             14 m2 
7. Ružinov               1205/1          1         ostatné plochy                   4 936 m2             19 m2 
8. Nivy                    10710/1       797      zastav. plochy                       529 m2               8 m2  
9. Nivy                    21948          797      zastav. plochy                     2 480m2              24 m2  
10. Nivy                  11020/1       797       ostatné plochy                  15 469 m2             10 m2 
      Nivy                  21943          797        zastav. plochy                    2 933 m2              5 m2 

11. Nivy                    9451          297       ostatné plochy                       428 m2             10 m2 

         Nivy                  21831          797        zastav. plochy                       422 m2              6 m2 

12. Nivy                 11150/1        797       ostatné plochy                   18 942 m2            19 m2 
13. Nivy                  10634/3       797       ostatné plochy                      1 716 m2           20 m2 

14. Karlova Ves       1160/1        -            zastav. plochy                    5 245 m2             24 m2 
15. Karlova Ves         657/4         46        zastav. plochy                       668 m2             12 m2 
16. Karlova Ves         332/5         -           zastav. plochy                  11 834 m2             24 m2 
17. Dúbravka           2768           847        zastav. plochy                  10 932 m2             30 m2  
18. Dúbravka           2979           847        zastav. plochy                    2 736 m2            16 m2    
19. Dúbravka         3059/1          847        zastav. plochy                    7 159 m2            12 m2 
20. Dúbravka         2234             847        zastav. plochy                    2 929 m2              9 m2      
21. Dúbravka         882/13         847        ostatné plochy                         20 m2            20 m2 
22. Dúbravka         3332             847        zastav. plochy                    5 708 m2            15 m2 
23. Dúbravka         1380             847        ostatné plochy                    8 257 m2         16,2 m2 
24. Dúbravka         1482              -           ostatné plochy                     3 812 m2          24 m2 
Spolu                                                                                                                       432,20 m2  
 
Pozemky sú vo vlastníctve hlavného mesta.  
 
ÚČEL NÁJMU: 
               vybudovanie a užívanie nových kontajnerových stanovíšť, rekonštrukcia a dobudovanie  
jestvujúcich kontajnerových stanovíšť. 
 
DOBA  NÁJMU :   nájomné zmluvy budú uzavreté na dobu neurčitú. 
 
 
VÝŠKA NAVRHOVANÉHO  NÁJOMNÉHO :  0,50 €/m 2/rok  
v zmysle „Rozhodnutia č. 28/2011 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú 
ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremená.  

Pri výmere vyššie špecifikovaných pozemkov, ktoré spolu predstavujú  432,20 m2, bude ročné 
nájomné spolu 216,10 Eur. 
 
 
 
 
 



SKUTKOVÝ  STAV :  
 
 
 
 
             Nájom pozemkov uvedený v návrhu uznesenia je predložený 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, 
nakoľko iný spôsob prenájmu vzhľadom na špecifiká, ktoré tento nájom charakterizujú, by nebol účelný.  
 Zámerom žiadateľov o nájom pozemkov je usporiadanie si vzťahu k pozemku za účelom jednak 
vybudovania nových kontajnerových stanovíšť, resp. rekonštrukcie kontajnerových stanovíšť už 
existujúcich, ich oplotenia, zastrešenia, príp. uzamknutia. Podmienkou takýchto stavebných úprav, resp. 
výstavby je vysporiadanie si vzťahu k pozemkom, pričom jeho predajom by prišlo k nežiaducemu deleniu 
pozemkov, na základe čoho považujeme za vhodnejšie riešenie ich prenájom.  
 Výmera predmetov nájmu je stanovená v nadväznosti na počet zberných nádob na komunálny 
a separovaný zber, ktoré prislúchajú k jednotlivým bytovým domom, a ktoré majú byť umiestnené 
v jednotlivých stanovištiach. 
 
 Na záver uvádzame, že uznesením Mestského zastupiteľstva hlavnéo mesta SR Bratislavy č. 
1229/2013 zo dňa 25. – 26.09.2013 bol schválený Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, Nové Mesto, Ružinov, Nivy, 
Karlova Ves, Dúbravka na vybudovanie kontajnerových stanovíšť pre 35 žiadateľov, pričom z 35-ich 
žiadateľov pre uvedený účel uzatvorilo nájomnú zmluvu v počte 15. 
 
 
 
STANOVISKÁ   K  NÁJMU : 

Podmienky uvedené v niektorých stanoviskách, ako špecifiká charakterizujúce jednotlivé prípady 
KS, budú zapracované v nájomných zmluvách. 
• oddelenie územného rozvoja mesta  – Územný plán hlavného mesta SR Bratislava, rok 2007, v znení 

zmien a doplnkov, stanovuje pre územie, ktorého súčasťou sú vyššie uvedené pozemky:  
funkčné využitie územia :  
- viacpodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 101, stabilizované územie,  
- občianska vybavenosť lokálneho významu, číslo funkcie 202, stabilizované územie 
- malopodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 102, stabilizované územie 
- zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti, číslo funkcie 501, stabilizované územie 

• oddelenie územných generelov a GIS – súhlasné stanoviská  
• oddelenie životného prostredia a mestskej zelene – odporúčajú projekčne a stavebne riešiť KS tak aby 

zodpovedali počtu kontajnerov na komunálny a separovaný zber prislúchajúci k príslušnému bytovému 
domu. Zastrešiť KS plnou strechou a označiť stanovište tabuľkou na viditeľnom mieste, aby bolo 
zrejmé, ktorému bytovému domu je stanovište určené. Prístup k KS musí byť bez prekážok a zábran, 
zošikmenou plochou bez obrubníkov, osadením zvislej dopravnej značky „Zákaz státia“ doplnený 
dodatkovou značkou „Neparkovať - motorové vozidlá  budú odtiahnuté“, čas odvozu – deň a rozpätie 
hodín vyznačiť na tabuli. Uzamykanie KS riešiť elektromagnetickým systémom DEK. Správca, resp. 
vlastníci bytov a nebytových priestorov sú povinní udržiavať čistotu na stanovišti, neukladať komunálny 
odpad mimo zberné nádoby, drobné stavebné odpady a elektrozariadenia z domácností ukladať len na 
vyhradené miesta určené VZN č. 12/2001, dodržiavať čistotu a poriadok, zabezpečiť nakladanie 
s odpadmi, ktoré vzniknú v dôsledku stavebných prác KS v súlade so zak. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch 

• oddelenie koordinácie dopravných systémov – súhlasné stanoviská 
• oddelenie dopravného inžinierstva – súhlasné stanoviská 
• oddelenie správy komunikácií – súhlasné stanoviská 
 
 
Hlavné mesto SR Bratislava podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov zverejnilo dňa 08. 09. 2014 na internete a  na úradnej tabuli svoj zámer 
prenajať uvedené pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 
 
 
 
 



 
Materiál bol predložený na zasadnutie Komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie 
s majetkom mesta MsZ dňa 9. 9. 2014, ktorá odporučila predložiť materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva. 
 
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 1152/2014 zo dňa 11. 09.  
2014 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému  
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať  
„Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov 
v Bratislave, k. ú. Petržalka, Vinohrady, Ružinov, Nivy, Karlova Ves, Dúbravka  
 na vybudovanie kontajnerových stanovíšť“.  





































































Správcovské
bratislavské

družstvo
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Stránkové hodiny:
utorok: 08:00 - 12:00
štvrtok: 13:00 - 18:00

Magistrát hl. mesta SR- Bratislavy
Oddelenie nájmov nehnutel'ností

Primaciálne nám. 1, P.O.Box 192
81499 Bratislava 1
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Naše číslo
TÚI ·1:5)' 12013

Vybavuje Itelefón
Marcinková Nina 02/69201 712

V Bratislave
9.5.2013

Správcovské bratislavské družstvo, ako správca bytového domu na ul. Pavla Horova 10-12

má zrealizovať v zmysle požiadavky vlastníkov bytov a nebytových priestorov hore uvedeného

bytového domu zastrešenie a oplotenie kontajnerového stojiska.

V zmysle tejto požiadavky Vás žiadame o prenájom časti pozemku (12,3321m2
) v k.ú.

Devínska Nová Ves, číslo parcely 2149/87, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva Č. 1723.

V prípade akýchkol'vek otázok nás, prosím, kontaktujte na hore uvedenom telefónnom čísle

alebo mailom: info@spravcovske.sk .

Spmmvské bratislavské družstvo
Drobného 27.84101 Bratislava

tOO: 35 803 843
-3-

Ing. Roland Bohinský
riaditeľ technického úseku

REG.: Okresný súd BA 1. vl. Č. 481/B
Tel.: 64463068
Fax: 6446 3150
e-mail: sbd@nextra.sk

IČO: 35 803 843
DIČ: 2020223942

Tatra banka, a.s. , č.ú.: 2634430263/1100
WEB: www.spravcovske.sk

mailto:info@spravcovske.sk
mailto:sbd@nextra.sk
http://www.spravcovske.sk
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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!

Drobného 27
Bratislava 841 01

zabezpečovanie údržby a opráv bytov a nebytových priestorov a
zabezpečovanie plnení poskytovaných v súvislosti s užívanim
bytov a nebytových priestorov

sprostredkovatel'ská činnosť (od: 16.01.2001)

sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnutel'ností (od: 16.01.2001)

kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (od: 16.01.2001)
(maloobchod)

kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovatel'om (od: 16.01.2001)
živnosti (veľkoobchod)

administrativne práce (od: 16.01.2001)

upratovacie práce (od: 16.01.2001)

montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky (od: 15.03.2005)
elektrických zariadení

oprava, údržba, odborné predliadky a odborné skúšky plynových (od: 15.03.2005)
zariadení

opravy a revízie hasiacich zariadení (od: 15.03.2005)

vapracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, (od: 15.03.2005)
drobných stavieb a zmien týchto stavieb

uskutočňovanie stavieb a ich zmíen (od: 15.03.2005)

podnikateľské poradenstvo v rozsahu vol'nej živnosti (od: 15.03.2005)

zámočníctvo (od: 15.03.2005)

vodoínštaláterstvo a kurenárstvo (od: 15.03.2005)



Ing. Jozef Opaterný - podpredseda
Pavla Horova 28
Bratislava
Vznik funkcie: 05.11.2002

Ing. Koloman Černák - predseda
Saratovská 14
Bratislava

Mária Mandincová - podpredseda predstavenstva
Eisnerova 15
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 06.04.2010

Družstvo zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja
členovia štatutárneho orgánu družstva. Podpisovanie za družstvo
sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému
menu družstva, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj
podpis. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje
podpredseda.

Zapisované základné
imanie:

Ďalšie právne
skutočnosti:

Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa
10.1.01, ktorej konanie bolo osvedčené v not. záp. N 6/01, Nz 6/01
napísanej dňa 10.1.01 notárom JUDr. Jenisom na ktorej boli
schválené stanovy, v zmysle ust. § 221-260 Zák. Č. 513/91 Zb. v
znení nesk. predpisov.

Zápisnica z rokovania členskej schôdze družstva, ktoré sa konalo (od: 09.11.2001)
dňa 27.2.2001, na ktorom sa rozhodlo o mene stanov družstva.

Zápisnica Č. 12/03/2002 z členskej schôdze konanej 5.3.2002. (od: 03.06.2002)

Zápisníca č.17/11/02 zo dňa 5.11.2002, na ktorom bolo schválené (od: 04.12.2002)
odstúpenie člena predstavenstva a zmena stanov.

Zápisnica z členskej schôdze dňa 10.12.2002, na ktorej bol (od: 21.11.2003)
odvolaný Ing. Ján Malík, CSc. z funkcie predsedu predstavenstva.
Zápisnica z členskej schôdze dňa 03.07.2003, na ktorej bol
vymenovaný za predsedu predstavenstva Ing. Koloman Černák a
za podpredsedu Mária Mandincová.

Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 17.12.2004. (od: 15.03.2005)

Zápisnica Č. 11/04/2010 z rokovania členskej schôdze zo dňa (od: 30.04.2010)
06.04.2010.

Dátum aktualízácie
údajov:

Dátum výpisu:

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

sídla I spisovej značky I priezviska a mena osoby

Stránkové hodiny na registrových súdoch
Formuláre na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra
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Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Oddelenie nehnuteľností
Primaciálne námestie 1
841 99 Bratislava l

číslo listu:
12/2014

vybavuje/linka:
Roman Zeke /0915 718 461

Vec: Žiadost' o súhlasné stanovisko k vybudovaniu kontajnerového stoiiska

Žiadame Vás o súhlas na vybudovanie kontajnerového stojiska na Šalviovej ulici a o uzatvorenie

nájomnej zmluvy aj s finančnými podmienkami nájmu. Sme správca bytového domu na Šalviovej 46

až 56. Chceme vybudovať kontajnerové stojisko na parcele č. 100112 na rozlohe 25,3 m2, ktoré bude

slúžiť pre bytový dom Šalviová 46 až 56. Na tejto parcele je momentálne umiestnené parkovisko.

Doterajšie stojisko bez oplotenia je umiestnené na parcele č.1001 12, kde je umiestnená časť

inžinierských sietí (hlavný prívod SV aj z uzáverom, ktorý je umiestnený v šachte) z tohto dôvodu

žiadame premiestnenie kontajnerového stojiska, aby sme sa mohli vyhnúť problémom v pIÍpade

rozkopávky pri havarijnom stave hlavného potrubia, čo by vlastníkom bytového domu a BVS

spôsobilo obrovské problémy. Stojisko je neustále preplňované veľkorozmemým odpadom

z okolitých domov.

katastrálna mapa
nákres kontajnerového stojiska 'V<;í1! pr"'" O'

r ~""_.' J(I f- ('>

Správa '.' ·hnutel"ností
Trebišcv.~lco( 3 "21 02 Bratislava

,:.-;;~! ') t~~42 79H8

, .
S puzdra\om,

Roman Zeke
správca VSD S.r.o.

VSD S.r.O.
Trebišovská 3, 821 02 Bratislava
Tel/fax: +421 - 2 - 4342 7967
www.vsd.sk. e-mail: vsd@vsd.sk

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava l, oddelenie Sro,

vložka Č. 24350/ B

IČO: 358 14560
DIČ: 2021581177

IČ DPH: SKl021581177
číslo účtu SK47 11000000002629191739

http://www.vsd.sk.
mailto:vsd@vsd.sk
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Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informativny charakter a nie je použitel'ný pre právne úkony!

Výška vkladu každého
spoločnika:

Trebišovská 3
Bratislava 821 02

kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebitel'ovi v
rozsahu vol'nej živnosti Imaloobchodl

kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovatel'om
živnosti v rozsahu vol'nej živnosti Ivel'koobchodl

sprostredkovatel'ská činnosť (od: 14.06.2001)

reklamná, propagačná a inzertná činnosť v rozsahu voľnej (od: 14.06.2001)
živnosti

poradenská, konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb (od: 14.06.2001)

sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu hnutel'ných a (od: 14.06.2001)
nehnutel'ných vecí

prenájom hnutel'ných veci (od: 14.06.2001)

upratovacie a čistiace práce okrem dezinfekcie, dezinsekcie a (od: 14.06.2001)
deratizácie

správa nehnutel'ností - obstarávatel'ské služby spojené so (od: 14.06.2001)
správou nehnutel'ností

finančný leasing (od: 14.06.2001)

vedeníe účtovníctva (od: 14.06.2001)

správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu vol'ných (od: 20.01.2011)
živností

Dana Kyselová
Vetvárska 38
Bratislava 821 06

Anna Bučičová
Kulíškova 1014/8
Bratislava 821 08

Mgr. Eva Plávalová
Svätoplukova 22
Bratislava 821 08

Peter Plávala
Svätoplukova 22
Bratislava 821 08

Dana Kyselová
Vklad: 1 660 EUR Splatené: 1 660 EUR

Anna Bučičová
Vklad: 1 660 EUR Splatené: 1 660 EUR



Mgr. Eva Plávalová
Vklad: 1 660 EUR Splatené: 1 660 EUR

Peter Plávala
Vklad: 1 660 EUR Splatené: 1 660 EUR

(od: 10.07.2004)

(od: 14.06.2001)Dana Kyselová
Vetvárska 38
Bratislava 821 06

Peter Plávala
Svätoplukova 22
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 01.06.2004

Dušan Bučič
Kuliškova 8
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 12.05.2006

Konanie menom
spoločnosti:

V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia samostatne tak, (od: 20.05.2006)
že pri podpisovani k obchodnému menu pripoja svoj podpis.

Ďalšie právne
skutočnosti:

Obchodná spoločnosť bola založená zakladatel'skou listinou vo (od: 14.06.2001)
forme notárskej zápisnice Nz 137/01 zo dňa 15.5.2001 v zmysle
ust. §§ 105 - 153 Zák.č. 513/91 Zb. v zneni neskoršich predpisov
spísanou notárkou JUDr. Magdalénou Čížovou.

Rozhodnutie jediného spoločníka zo 17.05.2004. Zmluvy o (od: 10.07.2004)
prevode obchodného podielu z 26.05.2004. Zápisnica z valného
zhromaždenia z 26.05.2004. Nové znenie spoločenskej zmluvy z
26.05.2004.

(od: 20.05.2006)

(od: 02.07.2009)

(od: 13.02.2010)

Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 4.6.2009.

Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa
25.01.2010.

Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa
29.12.2010.

Dátum aktualizácie
údajov:

Dátum výpisu:

25.08.2014

26.08.2014

o obchodnom registri SR I Návod na používanie OR! I Naša adresa [j
Vyhľadávanie podľa: obchodného mena I identifikačného čísla

sídla I spisovej značky I priezviska a mena osoby

Stránkové hodiny na registrových súdoch
Formuláre na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra
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Magistrát hl. mesta SR
Oddelenie správy nehnuteľností
Primaciálne nám. I,P.O.Box 192

814 99 Bratislava l

Vaša značka
MAGS-SNM 2014

Naša značka
B/82/2014

Bratislava
1.07.2014

Na základe Vašej výzvy sme Vám listom zo dňa 25.03.2014 zaslali opätovne podklady
na umiestnenie kontajnerového stojiska na Komámickej ulici Č. 48-50 ,ktoré ma byť
postavené na spevnenej ploche so zaujatím 22,36 m 2 z plochy 151 m2.

Nakoľko ste nám do 1.07. 2014 nezaslali žiadne vyjadrenie a situácia sa okolo
kontajnerového stojiska komplikuje denno denne a to dôvodu otvorenia obchodu /Samouka/
a to tým, že veľké zásobovacie vozidla neustále posúvajú kontajnery z dôvodu otáčania
a vykladania tovaru pretože kontajnery sú momentálne stojace na verejnej komunikácii.

Z tohto dôvodu sa vlastníci domu rozhodli ,že pokiaľ nedostanú vyjadrenia do
31.07.2014 ,či je možne drobnú stavbu realizovať sú rozhodnutý aj bez tohto súhlasu po
tomto termíne začať stavbu realizovať.

Bytospol S.S. s.r.o.
konateľ: Smrek Pťto-

Na vedomie: Výbor vlastníkov domu BYTOSPOl.S.S., s.r.o.
Dlieňová ll, 821 03 BS1ATISLAVA
1:0214342 7419 IČO;35 774 353

~,~: '0~1~1'S?~ IC DPH;SKa02I531523
Fax/tel. 02/43427419,E-mail :bytospol@dtadsl.sk I
Zap'sané do Obch. registra Okresného súdu Bratislava l, odd. s.r.o, vložka č. 19784/B,IČO:35 774363 DIČ:SK 2021531523

mailto::bytospol@dtadsl.sk
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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!

Výška vkladu každého
spoločníka:

Konanie menom
spoločností:

Ďalšíe právne
skutočnosti:

Drieňová 11
Bratislava 821 02

kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebitel'oví
(maloobchod), alebo za účelom jeho ďalšíeho predaja iným
prevádzkovatel'om živností (vel'koobchod) v rozsahu vol'nej
živností

sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a sprostredkovanie (od: 13.10.1999)
výkonu služieb

správa bytového a nebytového fondu v rozsahu vol'nej živnosti (od: 12.01.2011)

údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu vol'ných živnosti (od: 12.01.2011)

Michal Stacho
Furdeková 13
Bratislava 851 04

Peter Smrek
Hálová 20
Bratislava 851 01

Michal Stacho
Vklad: 3319,391888 EUR Splatené: 3319,391888 EUR

Peter Smrek
Vklad: 3 319,391888 EUR Splatené: 3 319,391888 EUR

(od: 13.10.1999)

(od: 13.10.1999)Michal Stacho
Furdeková 13
Bratislava 851 04

Peter Smrek
Hálová 20
Bratislava 851 01

Konatel' spoločnosti zastupuje spoločnosť v plnom rozsahu (od: 13.10.1999)
samostatne, vrátane samostatného podpisového práva s tým, že
podpisovanie za spoločnosť robi tak, že k vytlačenému alebo
napisanému názvu spoločnosti pripojí konatel' svoj vlastnoručný
podpis.

Spoločenská zmluva zo dňa 4.10.1999 o založení spoločnosti v (od: 13.10.1999)
zmysle Zák. Č. 513/91 Zb. v zneni novely.



Dátum aktualizácie
údajov:

Dátum výpisu:

19.08.2014

20.08.2014

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

sídla I spisovej značky I priezviska a mena osoby

Stránkové hodiny na registrových súdoch
Formuláre na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra
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Bytoservis spol. s r.o. Bachova 7, 821 03 Bratislava

Tit!.
Miestny úrad .
Bratislava Ruž~nov
Mierova 21

L

VYBAVUJE

Mičian tel.č.4341 1822

Na základe rozhodnutia na vlastníkov bytov domu Goláňova č.1-7 na spoločnej

schôdzi, Vás žiadame o zabratie verejného priestranstva podľa zákresu v priloženej; katastráinej

mape. Zabratie priestranstva by slúžilo, ako stojisko kontajnerov a tým by sa uvolnilo miesto na

ceste, kde sú v súčasnosti umiestnené kontajnery. V súčasnosti slúži stojisko aj pre kontajner

domu Babušková l a pre kontajnery na plasty a papier. Projektovú ·dokumentáciu stojiska

predložíme" na schválenie po predbežnom súhlase.

Za kladné vybavenie našej požiadavky vopred ďakujeme.

Mgr. Richard Gräczer
konateľ spoločnosti
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Bytoservis spol. s r.o. Bachova 7, 821 03 Bratislava

r--Tit1.

Magistrát hlav. mesta SR Bratislavy

Primaciálne námestie 1
i~1'1e·rna.\T ItkL f;'!. 6a~J.~t'.fľ!l.t,';f'Y
~~,.---. .." ....•.-~.-'.._._,_-.""'_ ..-.....•...... ---~--.~

p. Kľúčiarová

L 814 99 Bratislava

NAŠA ZNAČKA

BS /2014
VYBAVUJE

Mičian te1.č.43411822

V prilohe Vám zasielame budúcu fotografiu stojiska kontajnerov s rozmermi slúžiaceho pre

domy Goláľí.ova 1-7 a Babuškovej 1, v Bratislave. V stojisku by boli umiestnené dva kusy

kontajnerov na komunálny odpad /typ 20/, každý pre jeden dom a po jednom kontajneri na papier

a plasty
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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

Výška vkladu každého
spoločnika:

Štatutárny orgán:

Konanie menom
spoločnosti:

Bachova 7
Bratislava 821 03

vykonávanie bytových a občianskych stavieb, inžinierských,
priemyselných stavieb

nákup, predaj a prenájom nehnutel'ných vecí v rozsahu vol'nej
živnosti

nákup, predaj a prenájom nehnutel'nosti spojený s doplnkovými
službami - správa budov

sprostredkovatel'ská činnosť

Richard Gräczer
Pri starej prachárni 15
Bratislava

Richard Gräczer
Vklad: 6 638,78 EUR ( peňažný vklad) Splatené: 6 638,78 EUR

Ing. Jozef Gräczer
Martákovej 1
Bratislava

Richard Gräczer
Pri starej prachárni 15
Bratislava

V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia, každý
samostatne.

(od: 31.12.1991)

(od: 07.08.1995)

(od: 07.08.1995)

(od: 07.08.1995)

(od: 07.08.1995)

(od: 11.02.2002)

(od: 11.02.2002)

(od: 11.02.2002)

(od: 13.01.2011)

(od: 26.01.2011)

(od: 13.01.2011)

(od: 29.07.1998)

(od: 29.07.1998)



Ďalšie právne
skutočnosti:

Spoločnosť s ručenim obmedzeným bola založená spoločenskou
zmluvou formou notárskej zá- pisnice zo dňa 5.12.1991 podl'a §
106a ods.1,3 a § 106n ods. 1 Zák. Č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení
a dopl'ňa Hospodársky zákon nik. Stary spis: S.r.o. 4229

V súlade s ust. § 764 ods. 2 Zák. Č. 513/1991 Zb. bola
prispôsobená zakladatel'ská listina úprave cit. zákona. Stary spis:
S.r.o. 4229

Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 8.8.1994, zápisnica (od: 02.11.1994)
zo zasadania čl. schôdze zo dňa 27.7.1994. Stary spis: S.r.o. 4229

Notárska zápisnica N 30/95, Nz 30/95 napísaná dňa 30.6.1995 (od: 07.08.1995)
notárom JUDr. Mariánom Tkáčikom z valného zhromaždenia, na
ktorom bolo rozhodnuté o zmene obchodného mena a doplneni
predmetu činnosti. Stary spis: S.r.o. 4229

Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 27.5.1998. Dodatok (od: 29.07.1998)
k spoločenskej zmluve spisaný do Notárskej zápisnice Č. N
177/98, Nz 175/98 dňa 1.6.1998 a dodatok zo dňa 16.7.1998 N
270/98, Nz 268/98, s ktorými sa upravuje do súladu s
ustanoveniami Zák.č. 11/1998 Z.z.

Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.11.2001. (od: 11.02.2002)

Rozhodnutie jediného spoločnika zo dňa 10.12.2010. (od: 13.01.2011)

Dátum aktualizácie
údajov:

Dátum výpisu:

19.08.2014

20.08.2014

o obchodnom registri SR I Návod na používanie ORI I Naša adresa [s2]
Vyhľadávanie podľa: obchodného mena I identifikačného čísla

sídla I spisovej značky I priezviska a mena osoby

Stránkové hodiny na registrových súdoch
Formuláre na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra
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Hlavné mesto SR Bratislava
Odd. Nájmov nehnuteľností
Primaciálne nám. 1,
814 99 Bratislava

flf/fl/vI'1 ff1f1I-P/J
Váš list číslo! zo dňa Naše číslo
MAGS-ONN2012!55568!437385

Vybavuje Kontakt Bratislava, 09.04.2013
Ing. Žitňanský 0908718042

Spoločnosť BLAHO-BYT spol. s r.o. ako správca bytového domu Súmračná ul.
Č. 3, v súvislosti so žiadosťou o nájom pozemku na výstavbu kontajnerového stojiska
Vám zasiela nasledovné podklady:

kópiu katastráinej mapy s vyznačením umiestnenia kontajnerového
stojiska na parcele číslo 1205/1 v katastrálnom území Ružinov

- výpis z obchodného registra
- vizualizáciu kontajnerového stojiska, výkres pôdorysu a rezu stojiska

Príloha: Výpis z obchodného registra
Kopia katastráinej mapy
Vizualizácia
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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!

Šustekova 51
Bratislava 851 04

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému
spotrebitel'ovi Imaloobchodl v rozsahu vol'nej živnosti

kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovatel'om
živnosti Ivel'koobchodl v rozsahu vol'nej živnosti

sprostredkovatel'ská činnosť

obstarávanie služieb spojených so správou nehnutel'nosti

čistiace a upratovacie práce okrem deratizácie, dezinfekcie a
dezinsekcie

záhradnícke práce - údržba zelene, údržba terénu

poradenstvo v oblasti služieb spojených so správou
nehnutel'ností v rozsahu vol'nej živnosti

reklamná a propagačná činnosť v rozsahu vol'nej živnosti

administrativne práce

správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu vol'nej
živnosti

Ing. Michal Hrabovec
Matičná 67
Ivanka pri Dunaji 900 28

Ing. Miroslav Kováč
Pol'nohospodárska 9
Bratislava 821 07

Peter Mozola
Repašského 10
Bratislava 841 02

Výška vkladu každého Ing. Michal Hrabovec
spoločnika: Vklad: 4 603 EUR Splatené: 4 603 EUR

Ing. Miroslav Kováč

(od: 17.10.1997)

(od: 17.10.1997)

(od: 21.01.2002)

(od: 21.01.2002)

(od: 21.01.2002)

(od: 21.01.2002)

(od: 21.01.2002)

(od: 21.01.2002)

(od: 21.01.2002)

(od: 21.01.2002)

(od: 21.01.2002)

(od: 21.01.2002)

(od: 08.04.2011)



Konanie menom
spoločnosti:

Základné imanie:

Ďalšie právne
skutočnosti:

Dátum aktualizácie
údajov:

Dátum výpisu:

Peter Mozola
Vklad: 7979 EUR Splatené: 7 979 EUR

Peter Mozola
Repašského 10
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 27.03.2012

Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založeni
spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 12.8.1997 a jej dodatkom
zo dňa 9.10.1997 v zmysle §§ 56-75 a § 105 a nasl. Zák.č. 513/1991
Zb. v zneni zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 22769

Dodatok Č. 3 zo dňa 14.4.2000 k spoločenskej zmluve, ktorým sa
táto upravuje do súladu s ustanoveniami Zák.č. 11/98 Z.z.

Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.12.2001, dodatok Č. 4
k spoločenskej zmluve zo dňa 28.12.2001.

Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2002. Dodatok Č.
5 k spoločenskej zmluve zo dňa 18.12.2002.

Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.12.2009.

Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 18.3.2011.

Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo
dňa 27.03.2012

20.08.2014

21.08.2014

(od: 08.04.2011)

(od: 04.05.2013)

(od: 21.01.2002)

(od: 06.04.2012)

(od: 12.01.2010)

(od: 08.04.2011)

(od: 06.04.2012)

(od: 19.09.2012)

(od: 04.05.2013)

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

sídla I spisovej značky I priezviska a mena osoby

Stránkové hodiny na registrových súdoch
Formuláre na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra
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IMAGNA-SK
I správcovská kancelária, s.r.o.

l ..__._._.._...._..._...._...__..._3_d_r_e._s3_:_.. .._._._~_2_r;_eO_ň2_o__v:_' r_~~isI3va

iäpisaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislavu L
oddiel Sro. vJotka tislo 219991R
1(;0: 35 791 021

Magistrát hl. mesta SR Bratislavy
Primacionálne nám. 1
814 99 Bratislava

Vybavuje
Strečanská Jana

TelefónJFax
02/43425879
0902/276141

Mail
magnask@spravca.sk

V Bratislave dňa
30.04.2013

V zastúpení vlastníkov objektu Mraziarenská 13·19 Vás ako správca objektu žiadame o prenajatie pozemku
za účelom vybudovania kontajnerového stojiska.

Drobna stavba - kontajnerové stojisko je určená pre 1ks 100 I kontajnerov na zmesový odpad a 3 nádoby na
separovaný odpad. V prípade súhlasného stanoviska bude kontajnerové stojisko vybudované na pozemku
v Bratislave, zapísaného v údajoch katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu pre katastrálne územie Ružinov pod
parcelným číslo 10710/1, číslo listu vlastníctva 4054.

Vzhľadom k tomu, že majitefom uvedeného pozemku je Magistrát hlavného mesta SR Bratislava žiadame Vás
o prenájom pozemku.

Kópia katastráinej mapy s podrobným zakreslenim umiestnenia stojiska tvorí prílohu Č. 1 listu.
Čiastočný výpis z Listu vlastníctva Č. 4054 tvori prílohu Č. 2 listu
Nákres zastrešenia kontajnerového stojiska firmou Zoltán Mészáros tvorí prílohu Č. 3 listu.
Fotodokumentácia kontajnerového stojiska, ktoré bude identické ako pre objekt Mraziarenská Č, 7-11, ktorú vyhotovila
firma Zoltan Mészáros tvori prílohu Č. 4 listu.

Arpaď Bachman
konateľ

MAGNA SK-
správcovská kancelária. s.r.o.

Drieňová 37, 821 02 Bratislava 2
IČO: 35 791021 Olč: ?021534020

mailto:magnask@spravca.sk
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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!

Výška vkladu každého
spoločnika:

Konanie menom
spoločnosti:

Drieňová 37
Bratislava 821 01

kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebitel'ovi
(maloobchod) v rozsahu vol'nej živnosti

kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovatel'om
živnosti (vel'koobchod) v rozsahu vol'nej živnosti

sprostredkovatel'ská činnosť v rozsahu vol'nej živnosti

Ing. Henrieta Ceconiková
M. C.Sklodowskej 1511/9
Bratislava 851 04

Arpád Bachman
Zálužická 1
Bratislava 821 01

Ing. Henrieta Ceconíková
Vklad: 5312 EUR Splatené: 5312 EUR

Arpád Bachman
Vklad: 2656 EUR Splatené: 2656 EUR

Ing. Henrieta Ceconiková
M. C. Sklodowskej 1511/9
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 22.12.2006

Arpád Bachman
Zálužická 1
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 13.08.2009

Za spoločnosť koná a podpisuje každý konatel' samostatne.
Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému
alebo napisanému obchodnému menu spoločnosti, k menu a
funkcii pripoji konatel' svoj podpis.

(od: 23.06.2000)

(od: 23.06.2000)

(od: 23.06.2000)

(od: 23.06.2000)

(od: 17.07.2001)

(od: 23.06.2000)

(od: 29.12.2006)



Ďalšie právne
skutočnosti:

Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou
zmluvou dňa 10.4.2000 a dodatkom Č. 1 k nej zo dňa 6.6.2000 v
zmysle §§ 56 - 75 a § 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v zneni
neskoršich predpisov.

Živnostenský list sp.č. ŽO - 2001/05363/00002 SVR reg. Č. 3323/01,
zo dňa 22.6.2001 právoplatné 27.6.2001.

Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.10.2002 na ktorom
bolo rozhodnuté o prevode obchodných podielov, zmena
konateľov. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa9.1.2003.
Funkcia konateľov Ing. A. Pavlovičovej a Ing. A. Jaškovej sa konči
dňom 21.10.2002.

Dátum aktualizácie
údajov:

Dátum výpisu:

(od: 25.08.2005)

(od: 12.11.2005)

(od: 29.12.2006)

(od: 25.10.2007)

(od: 10.09.2009)

(od: 31.01.2010)

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

sídla I spisovej značky I priezviska a mena osoby

Stránkové hodiny na registrových súdoch
Formuláre na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra
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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!

Výška vkladu každého
spoločnika:

Konanie menom
spoločnosti:

Strojnícka 8
Bratislava 827 01

sprostredkovatel'ská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb (od: 01.01.2006)
v rozsahu vol'nej živnosti

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebitel'ovi (od: 01.01.2006)
(maloobchod) v rozsahu vol'nej živnosti

kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovatel'om (od: 01.01.2006)
živnosti (vel'koobchod) v rozsahu vol'nej živnosti

vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo (od: 01.01.2006)

upratovacie práce (od: 01.01.2006)

odborné prehliadky a odborné skúšky zdvihacích zariadeni (od: 28.03.2006)

odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadeni (od: 28.03.2006)

odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadeni (od: 28.03.2006)

správa bytového a nebytového fondu (od: 11.03.2010)

údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu vol'ných živnosti (od: 21.12.2010)

čístíace a upratovacie služby (od: 21.10.2011)

Stavebné bytové družstvo Bratislava II
Strojnicka 8
Bratislava 827 01

Stavebné bytové družstvo Bratislava II
Vklad: 6 638,783775 EUR Splatené: 6638,783775 EUR

konatelia

Ing. Juraj Jakubec
Mierová 44
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 01.01.2006

Ing. Miloš Ceconik
M.Curie Sklodowskej 9
Bratislava 851 04
Vzník funkcie: 01.01.2006

(od: 01.01.2006)

(od: 01.01.2006)

Konatelia spoločnosti konajú v mene spoločnosti a podpisujú za
ňu v plnom rozsahu vo všetkých záležitostiach samostatne.



RNDr. Peter Stanovský
Exnárova 23
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 21.06.2006

Ing. Ladislav Jakabovič
Korytnícka 7
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 21.06.2006

Maximilián Podstupka
Nezábudkova 40
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 21.06.2006

Ďalšie právne
skutočnosti:

Spoločnosť bola založená zakladatel'skou listinou zo dňa (od: 01.01.2006)
13.12.2005 spisanou vo forme notárskej zápisnice č.N 66/2005, Nz
63741/2005, NCRls 62923/2005 v zmysle ust. §§ 105 -153 zák.č.
513/1991 Zb. v zneni neskorších predpisov.

Notárska zápisnica N 3912010, Nz 6919/2010 zo dňa 02.03.2010 (od: 11.03.2010)
osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka.

Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa (od: 21.10.2011)
27.9.2011

Dátum aktualizácie
údajov:

Dátum výpísu:

21.08.2014

22.08.2014

o obchodnom registri SR I Návod na používanie OR! I Naša adresa ~
Vyhľadávanie podľa: obchodného mena I identifikačného čísla

sídla I spisovej značky I priezviska a mena osoby

Stránkové hodiny na registrových súdoch
Formuláre na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra
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By tospráva, s.r.o., Nobelova 1, 831 02 Bratislava
reg. v OR Okr. súdu Bratislava 1, odd. Sro, vložka č. 5675/B, IČO 31357407
č.t.02/44452305, 44442700,fax: 02/44631486, mail: satmarJ@hytosprava.sk

Magistrát hl. mesta Bratislava
Oddelenie životného prostredia a zelene
Primaciálne námestie 1
81499 Bratislava

\\\\\\\\\\\\\ \\\\\ \\\\\\\\\\\ \\\\\\\\ \\\\\\ \\\\\\\\\ \\\\ \\\\\\ \\\\\\\\
MAG0P00JW4Z5

--.------- ..--""1
."."t/ :it:·.:'- ~·f'/ .. ;';'.'~ ,0.,;'" '~ ••-- 't

Vybavuje/telefón
Satmáry/0903442204

Dňa
17.10.2013

Vec: Žiadost' o prenájom kontajnerového stojiska

Ako správca bytového domu na ul. Bajzova 8, 821 08 Bratislava sa obraciame na Vás v mene
vlastníkov dotknutého bytového domu so žiadosťou o prenájom časti kontajnerového stojiska č. parc.
11020/1, č. LV 797 patriace mestu, aby si mohli predmetné kontajnerové stojisko celé ohradiť, aby slúžilo
výhradne vlastníkom bytov a nebytových priestorov Bajzova 8.

Časť stojiska č. parc. 11020/30 patrí vlastníkom bytov a nebytových priestorov na Bajzovej ul. 8
a časť 11020/1, č. LV 797 patrí magistrátu. Na uvedenom stojisku majú pristavené kontajnery aj z Bajzovej
ul. č. 10.

Snaha vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Bajzovej ul. 8 je tá, aby bol v budúcnosti
zabezpečený poriadok a kontrola na predmetnom kontajnerovom stojisku. Pri súčasnom stave to bohužiaľ nie
je možné zabezpečiť, nakoľko neporiadok robia tzv. "asOciály", ktorí vyberajú z kontajnerov odpadky, trhajú
igelitové tašky, ktoré nechávajú voľne pohodené pri kontajneroch. aLO, ktoré zabezpečuje odvoz smetí,
nemá povinnosť tento neporiadok upratať. Z tohto dôvodu sa neustále množia sťažnosti vlastníkov niekoľko
rokov. V blízkom okolí napr. na Ondavskej ul., Palkovičovej ul., ale aj v inej časti Ružinova sú už
vybudované ohradené stojiská, čo podstatne zlepšilo životné prostredie daného okolia.

Preto Vás, ako správca bytového domu Bajzova 8 zastupujúcich vlastníkov bytov a nebytových
priestorov, žiadame o vydanie súhlasu na oplotenie stojiska aj na časti pozemku, ktorý je vo Vašom
vlastníctve. Na základe Vášho súhlasu budeme postupovať v zmysle platnej legislatívy.

mailto:satmarJ@hytosprava.sk
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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!

Výška vkladu každého
spoločnika:

Konanie menom
spoločnosti:

Základné imanie:

Nobelova 1
Bratislava 831 02

správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu vol'ných (od: 16.03.2011)
živností

čistiace a upratovacie služby (od: 16.03.2011)

vedenie účtovníctva (od: 16.03.2011)

administratívne služby (od: 16.03.2011)

činnosť podnikatel'ských, organizačných a ekonomických (od: 16.03.2011)
poradcov

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebitel'ovi (od: 16.03.2011)
(maloobchod) alebo iným prevádzkovatel'om živnosti
(vel'koobchod)

Ing. Stanislav Lackovič
Baltská 7
Bratislava 821 07

Ladislav Satmáry
Hrušková 26
Bratislava 831 06

Ing. Stanislav Lackovič
Vklad: 3 500 EUR Splatené: 3 500 EUR

Ladislav Satmáry
Vklad: 3 500 EUR Splatené: 3 500 EUR

konatelia

Ing. Stanislav Lackovič
Baltská 7
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 13.12.2002

Ladislav Satmáry
Hrušková 26
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 04.05.2009

(od: 28.01.2003)

(od: 02.06.2009)



dňa 8. 3. 1993 v zmysle ust. §§ 105 - 153 Zák. Č. 513/1991 Zb. -
Obchodný zákonník. Stary spis: S.r.o. 11682

Zápisnica v zalného zhromaždenia zo dňa 11. 12. a 12. 12. 2002.
Dodatok Č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 17. 12. 2002.

Živnostenský list vydaný OU BA III dňa 6.2.2003, Č. Žo-
2003/04826/21DPA.

(od: 02.06.2009)

(od: 27.01.2011)

(od: 16.03.2011)

Dátum aktualizácie
údajov:

Dátum výpisu:

20.08.2014

21.08.2014

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

sídla I spisovej značky I priezviska a mena osoby

Stránkové hodiny na registrových súdoch
formuláre na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra
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Magistrát hl. m. SR Bratislavy
Referát nájmov
Primaciálne námestie l
814 99 Bratislava

Vec: Žiadost' o prenájom pozemku pod kontajnerové stojisko pre bytový dom K1incová
15, 17, 19,21 v Bratislave.

Na základe žiadosti vlastníkov si Vás dovoľujeme požiadať o prenájom pozemku na
vybudovanie kontajnerového stojiska pre bytový dom Klincová 15, 17, 19,21. Vlastnici majú
záujem o vybudovanie zastrešeného stojiska, nakoľko aktuálne využívané stojisko sa
nachádza na komunikácií a je neustále znečisťované čo neprispieva k estetike a čistote
okolitého prostredia.

Kontajnerové stojisko bude v rozmeroch: 4m x Srn.

1. Vyjadrenie Magistrátu hl. m. Bratislavy zo dňa 19.03.2014, kde Magistrát
s umiestnením kontajnerového stojiska vo vnútrobloku súhlasí.

2. Vyjadrenie Mestskej časti Bratislava - Ružinov, kde MČ odporúča vybudovať
oplotené kontajnerové stojisko vo vnútro bloku.

Mgr. Filip Haás
AMC-A

A.M.C. - A Správa nehnuteľností s.r.o.
Kvačalova 15
821 08 Bratislava II.
www.amcsro.sk

ICO: 35861266
OIC: 2021732845

IC DPH: SK2021732845
Č.Ú,: TATRA BANKA 2620852190 /1100

tel. 02 I 55 422 359
tel.: 02 I 55 646 257
fax: 02 / 55 646 258

e-mail: amc@post.sk

http://www.amcsro.sk
mailto:amc@post.sk
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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

Kvačalova 15
Bratislava 821 08

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebitel'ovi
(maloobchod) v rozsahu vol'nej živnosti

kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovatel'om
živnosti (vel'koobchod) v rozsahu vol'nej živnosti

sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od: 08.07.2003)

sprostredkovanie služieb spojených so správou bytového a (od: 08.07.2003)
nebytového fondu

upratovacie práce (od: 08.07.2003)

vedenie a spracovanie agendy k zabezpečeniu prevádzky (od: 08.07.2003)
motorových vozidiel - administrativne práce

sprostredkovanie servisných prác pre motorové vozidlá v rozsahu (od: 08.07.2003)
voľnej živnosti

obstarávatel'ské služby v stavebníctve (od: 08.07.2003)

vedenie účtovnictva (od: 08.07.2003)

zámočnícke práce (od: 08.07.2003)

správa nehnutel'nosti s poskytovaním služieb: (od: 08.07.2003)

elektroinštalatérstvo (od: 08.07.2003)

vodoinštalatérstvo (od: 08.07.2003)

kúrenárske práce (od: 08.07.2003)

maliarske práce (od: 08.07.2003)

administratívne služby (od: 17.02.2010)

prenájom nehnutel'ností spojený s poskytovaním iných než (od: 17.02.2010)
základných služieb spojených s prenájmom

správa bytového, alebo nebytového fondu (od: 26.11.2010)

údržba bytového/nebytového fondu v rozsahu obstarávania (od: 26.11.2010)
údržby a opráv bytového, alebo nebytového fondu

Andrea Cíchová
Jedl'ová 5
Bratislava 821 07

Miroslav Cích
Jedl'ová 5



Výška vkladu každého
spoločnika:

Konanie menom
spoločnosti:

Prokúra:

Ďalšie právne
skutočnosti:

Dátum aktualizácie
údajov:

Dátum výpisu:

Andrea Cichová
Vklad: 3 319,39 EUR Splatené: 3 319,39 EUR

Miroslav Cich
Vklad: 3319,39 EUR Splatené: 3 319,39 EUR

(od: 08.07.2003)

(od: 08.07.2003)Andrea Cíchová
Jedl'ová 5
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 08.07.2003

Miroslav Cich
Jedl'ová 5
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 17.02.2010

Spoločnosť zastupuje pri všetkých právnych úkonoch, ku ktorým (od: 17.02.2010)
dochádza pri prevádzke podniku prokurista, aj keď sa na ne inak
vyžaduje osobitné plnomocenstvo. Prokurista nie je oprávnený
scudzovať nehnutel'nosti a zaťažovať ich. Prokurista koná za
spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí
dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladatel'skou (od: 08.07.2003)
zmluvou spisanou do notárskej zápisnice č. N 244/2003, Nz
40966/2003 dňa 27.5.2003 v zneni opravnej doložky zo dňa
20.6.2003, v zmysle § § 56 - 75 a § 105 a nasl. Zák. Č. 513/91 Zb. v
znení neskoršich zmien.

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.12.2009. (od: 17.02.2010)

Rozhodnutie jediného spoločnika zo dňa 26.01.2010. (od: 26.11.2010)

Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 15.12.2011. (od: 11.01.2012)

25.08.2014

26.08.2014

o obchodnom registri SR I Návod na používanie ORI I Naša adresa L2l
Vyhľadávanie podľa: obchodného mena I identifikačného čísla

sídla I spisovej značky I priezviska a mena osoby

Stránkové hodiny na registrových súdoch
Formuláre na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra
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Karlove;~~"'alizačná spoločnosťs.r.o.®
Matejkova 20, 841 OS Bratislava .

. ·""K ":j)::::;"ť,~j,·:-~},:~jlj~li~~

Magistrát Hlavného mesta SR
Bratislavy
odd. nájmov nehnuteľnosti
P.O.Box 192
Primacláine nám. Č. 1
81499 Bratislava 1

\ 2. ,

'~~:;:;i;~~,~~~~=J
'ľlfI'lI/J J;J'~iA1ftt

Váš list čislo 1zo dňa Naše číslo Vybavuje 1 linka
Ing. Geletová, tel. 02/6531 5511

Bratislava
20.02.14

Vec
Žiadost' o súhlas so zriadenim kontaln'erového stoilska

Ako správca objektu Jurigovo nám. Č. 1, 3, Vás touto cestou žiadame o súhlas
na vybudovanie krytého, uzamykateľného kontajnerového stojiska o rozlohe cca 24 m2, ktoré
plánujeme vybudovať na náklady vlastnikov bytov predmetného objektu, na časti parcely
Č. 1160/1. Uvedená parcela je vedená ako zastavané plochy a nádvoria so spOsobom využitia
pozemku: pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová
komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodnik, nekryté parkovisko a ich súčasti v katastrálnom
území Karlova Ves.

DOvodomvybudovania kontajnerového stojiska je zlepšenie hygieny a zniženie nákladov
na odvoz odpadu, nakoľko do kontajnerov prislúchajúcich k bytovému domu Jurigovo nám.
Č. 1, 3 nosia odpad aj vlastnici iných nehnuteľnosti.

(,Matej\Hollý
konateľ spoločnosti

Telefón 02/65314330
Fax 02/65314330

htto:/lwww.krs.sk
strana 1

ICO: 35696583
OIC: 5K202D349804

http://htto:/lwww.krs.sk
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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!

Matejkova 20
Bratislava 841 05

činnosť organizačných a ekonomických poradcov

vykonávanie bytových a občianskych stavieb

sprostredkovatel'ská činnosť

činnosť v oblasti nehnutel'ností • sprostredkovanie nákupu
predaja a prenájmu nehnutel'ností

kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému
spotrebitel'ovi !maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja Iným
prevádzkovateľom živnosti Iveľkoobchod!

prenájom hnutel'ných vecí

inžinierska činnosť

poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva,
ekológie, strojárstva a obchodu

konštrukčné práce v strojárstve

pripravné práce pre stavbu - búracie, zemné práce a činnosti
spojené so zariadením stavenlska

údržba zelene

čistenie a zimná údržba komunikácií

usporiadanie verejných podujatí

vydavatel'ská činnosť

automatizované spracovanie dát

poskytovanie software-predaj hotových programov na základe
zmluvy s autorom

obstarávatel'ská činnosť spojená so správou domového a
bytového fondu

prenájom kancelárskych strojov a zariadení, vrátane
elektronických

poradenské služby ohľadne elektronických zariadeni

televízne výsielanie v káblových rozvodoch

reklamná a propagačná činnosť

výroba, predaj a dístribúcia audiovizuálnych programov

prenájom techniky pre audiovíziu

správa bytového a nebytového fondu

(od: 12.08.1996)

(od: 12.08.1996)

(od: 12.08.1996)

(od: 12.08.1996)

(od: 12.08.1996)

(od: 12.08.1996)

(od: 12.08.1996)

(od: 12.08.1996)

(od: 12.08.1996)

(od: 12.08.1996)

(od: 12.08.1996)

(od: 12.08.1996)

(od: 12.08.1996)

(od: 12.08.1996)

(od: 12.08.1996)

(od: 11.06.1997)

(od: 11.06.1997)

(od: 11.06.1997)

(od: 13.08.1997)

(od: 12.02.1999)

(od: 12.02.1999)

(od: 12.02.1999)

(od: 25.11.2010)

(od: 25.11.2010)



Výška vkladu každého
spoločníka:

Konanie menom
spoločnosti:

Základné imanie:

Ďalšie právne
skutočnosti:

Dátum aktualizácie
údajov:
Dátum výpisu:

Property & Facility Management Group s.r.o. (v skratke PFM
Group s.r.o.)
Matejkova 20
Bratislava 841 05

Property & Facility Management Group s.r.o. (v skratke PFM
Group s.r.o.)
Vklad: 6 640 EUR Splatené: 6640 EUR

konatelia

Matej Hollý
Jelenia 1
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 11.06.1997

Ing. Michal Gregor
Horná Ves 98
Horná Ves 972 48
Vznik funkcie: 14.03.2011

Ing. Peter Klačman
Lesná 2885/80
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 14.09.2011

Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa
12.7.1996 v zmysle ust. § 105·153 Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis:
S.r.o. 18511

Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 4.3.1997 a 26.5.1997.
Stary spis: S.r.o. 18511

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia valného zhromaždenia
konaného dňa 4.7.1997. Rozhodnutie Rady Slovenskej republiky
pre rozhlasové a televizne vysielanie č. 1/84/97 zo dňa 10.6.1997 o
udeleni licencie č. 1/84 na televizne vysielanie v káblových
rozvodoch v zmysle ust. § 19 ods. 4 Zák. č. 468/1991 Zb. o
prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení
neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 18511

Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 23.3.1998,
spoločenská zmluva zo dňa 10.6.1998 a dodatok Č. 1 zo dňa
8.2.1999 v zmysle Zák.č. 11/99 Z.z., zápisnica z mimoriadneho
valného zhromaždenia zo dňa 18.1.1999.

Prevod obchodného podielu odsúhlasený na mimoriadnom
valnom zhromaždení dňa 7.2.2000.

Zánik funkcie konatel'ov Ing. Jozefa Harvančíka a Ing. Petra
Lentvorského dňom 28.3.2002. Prevod obchodného podielu
odsúhlasený na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 7.2.2002.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.3.2002. Úplné znenie
spoločenskej zmluvy v súlade s § 141 ods. 3 Obchodného
zákonníka zo dňa 28.3.2002.

Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 6.5.2008 od
10.00 hod do 11.00 hod.

Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.12.2009.

Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.01.2011.Zápisnica z
valného zhromaždenia zo dňa 14.03.2011.

Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa
14.9.2011.

19.08.2014

20.08.2014

(od: 15.12.2012)

(od: 22.07.2006)

(od: 06.10.2011)

(od: 12.08.1996)

(od: 25.11.2010)

(od: 26.03.2011)

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

sídla I spisovej značky I priezviska a mena osoby





Bratislavský
samosprávny
kraj

časf pozemku registra C p.č. 1160/1
k.ú. Karlova Ves



































Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o.
Matejkova 20, 841 05 Bratislava

Magistrát Hlavného mesta SR
Bratislavy
odd. nájmov nehnutel'nosti
P.O. Box 192
Primaciálne nám. Č. 1
81499 Bratislava 1

Vybavuje 1 linka
Ing. Geletová, tel. 02/6531 5511

Bratislava
20.02.14

Vec
Žiadosť o nájom pozemku. súhlas so zriadením kontajnerového stojiska

Ako správca objektu ul. Uščie údolie Č. 63, 65, 67, 69, 71, Vás touto cestou žiadame
o súhlas na nájom pozemku na vybudovanie krytého, uzamykatel'ného kontajnerového stojiska
o rozlohe cca 12 m2, ktoré plánujeme vybudovať na náklady vlastníkov bytov predmetného
objektu, na časti parcely č.657/4. Uvedená parcela je vedená na LV Č. 46 vo vlastníctve
Hlavného mesta SR Bratislavy, vedená ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia
pozemku: pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová
komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodnfk, nekryté parkovisko a ich súčasti v katastrálnom
území Karlova Ves.

Dôvodom vybudovania kontajnerového stojiska je zlepšenie hygieny a znfženie nákladov
na odvoz odpadu, nakoľko do kontajnerov prislúchajúcich k bytovému domu ul. Uščie údolie
Č. 63, 65, 67, 69, 71 nosia odpad aj vlastnfci iných nehnuteľností.

, l'
Matej/Hollý

konateľ spoločnosti

Telefón 02/65314330
Fax 02/65314330

http://www.krs.sk
strana l

IČO: 35696583
DIČ: SK2020349804
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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!

Matejkova 20
Bratislava 841 05

činnosť organizačných a ekonomických poradcov

vykonávanie bytových a občianskych stavieb

sprostredkovatel'ská činnosť

činnosť v oblasti nehnutel'ností - sprostredkovanie nákupu
predaja a prenájmu nehnuteľností

kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému
spotrebitel'ovi Imaloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným
prevádzkovatel'om živnosti Ivel'koobchodl

prenájom hnutel'ných vecí

poradenská a konzultačná činnosť v oblastí stavebníctva,
ekológie, strojárstva a obchodu

konštrukčné práce v strojárstve

prípravné práce pre stavbu - búracie, zemné práce a činností
spojené so zariadením st.aveniska

údržba zelene

usporiadanie verejných podujatí

vydavatel'ská činnosť

automatizované spracovanie dát

poskytovanie software-predaj hotových programov na základe
zmluvy s autorom

obstarávateľská činnosť spojená so správou domového a
bytového fondu

prenájom kancelárskych strojov a zariadení, vrátane
elektronických

poradenské služby ohľadne elektronických zariadení

televízne výsielanie v káblových rozvodoch

reklamná a propagačná činnosť

výroba, predaj a distribúcia audiovizuálnych programov

prenájom techniky pre audiovíziu

správa bytového a nebytového fondu

(od: 12.08.1996)

(od: 12.08.1996)

(od: 12.08.1996)

(od: 12.08.1996)

(od: 12.08.1996)

(od: 12.08.1996)

(od: 12.08.1996)

(od: 12.08.1996)

(od: 12.08.1996)

(od: 12.08.1996)

(od: 12.08.1996)

(od: 12.08.1996)

(od: 12.08.1996)

(od: 11.06.1997)

(od: 11.06.1997)

(od: 11.06.1997)

(od: 13.08.1997)

(od: 12.02.1999)

(od: 12.02.1999)

(od: 12.02.1999)

(od: 25.11.2010)

(od: 25.11.2010)



Výška vkladu každého
spoločníka:

Konanie menom
spoločnosti:

Základné imaniE!:

Ďalšie právne
skutočnosti:

Dátum aktualizácie
údajov:
Dátum výpisu:

Property & Facility Management Group s.r.o. (v skratke PFM
Group s.r.o.)
Matejkova 20
Bratislava 841 05

Property & Facility Management Group s.r.o. (v skratke PFM
Group s.r.o.)
Vklad: 6 640 EUR Splatené: 6 640 EUR

konatelia

Matej Hollý
Jelenia 1
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 11.06.1997
Ing. Michal Gregor
Horná Ves 98
Horná Ves 972 48
Vznik funkcie: 14.03.2011

Ing. Peter Klačman
Lesná 2885/80
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 14.09.2011

(od: 15.12.2012)

(od: 22.07.2006)

Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa
12.7.1996 v zmysle ust. § 105-153 Zák. Č. 513/91 Zb. Stary spis:
S.r.o. 18511

Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 4.3.1997 a 26.5.1997. (od: 11.06.1997)
Stary spis: S.r.o. 18511

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia valného zhromaždenia (od: 13.08.1997)
konaného dňa 4.7.1997. Rozhodnutie Rady Slovenskej republiky
pre rozhlasové a televízne vysielanie Č. T/84/97 zo dňa 10.6.1997 o
udelení licencíe Č. T/84 na televízne vysielanie v káblových
rozvodoch v zmysle ust. § 19 ods. 4 Zák. Č. 468/1991 Zb. o
prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení
neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 18511

Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 23.3.1998, (od: 12.02.1999)
spoločenská zmluva zo dňa 10.6.1998 a dodatok Č. 1 zo dňa
8.2.1999 v zmysle Zák.č. 11/99 Z.z., zápisnica z mimoriadneho
valného zhromaždenia zo dňa 18.1.1999.

Prevod obchodného podielu odsúhlasený na mimoriadnom (od: 16.11.2000)
valnom zhromaždení dňa 7.2.2000.

Zánik funkcie konatel'ov Ing. Jozefa Harvančika a Ing. Petra (od: 18.06.2002)
Lentvorského dňom 28.3.2002. Prevod obchodného podielu
odsúhlasený na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 7.2.2002.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.3.2002. Úplné znenie
spoločenskej zmluvy v súlade s § 141 ods. 3 Obchodného
zákonníka zo dňa 28.3.2002.

Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 6.5.2008 od (od: 15.08.2008)
10.00 hod do 11.00 hod.

Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.12.2009. (od: 25.11.2010)

Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.01.2011.Zápisnica z (od: 26.03.2011)
valného zhromaždenia zo dňa 14.03.2011.

Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa (od: 06.10.2011)
14.9.2011.

19.08.2014

20.08.2014

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

sídla I spisovej značky I priezviska a mena osoby
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~ _ Predmet žiadosti - časť pozemku registra C p.č. 657/4 k.ú. Karlova Ves vo vlastníctve
~ hlavného mesta SR Bratislavy ( LV č. 46 ) v priamej správe
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Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o. Qi()
Matejkova 20, 841 05 Bratislava

Magistrát Hlavného mesta SR
Bratislavy
odd. nájmov nehnutel'ností
P.O.Box 192
Primaciálne nám. Č. 1
81499 Bratislava 1

Vybavuje / linka
Ing. Geletová, tel. 02/6531 5511

Bratislava
20.02.14

illllJlVl1 1t3If9jP/1
Vec
Žiadosť o súhlas so zriadením kontajnerového stojiska

Ako správca objektu Karloveská ul. Č. 16, 18, 20, Fadruszova ul. Č. 2, 4, 6, 8
a Kempelenova ul. Č. 13, 15, 17, Vás touto cestou žiadame o súhlas na vybudovanie krytého,
uzamykateľného kontajnerového stojiska o rozlohe cca 24 m2• ktoré plánujeme vybudovať
na náklady vlastnfkov bytov predmetného objektu, na časti parcely Č. 332/5. Uvedená parcela
je vedená ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemku: pozemok, na ktorom
je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná
cesta, chodnfk, nekryté parkovisko a ich súčasti v katastrálnom území Karlova Ves.

Dôvodom vybudovania kontajnerového stojiska je zlepšenie hygieny a znfženie nákladov
na odvoz odpadu, nakoľko do kontajnerov prislúchajúcich k bytovému domu Karloveská ul.
č.16, 18, 20, Fadruszova ul. Č. 2, 4, 6, 8 a Kempelenova ul. Č. 13, 15, 17 nosia odpad aj vlastnfci
iných nehnuteľností.

Matej H611ý
konateľ spoločnosti

Telefón 02165314330
Fax 02/65314330

http://www.krs.sk
strana l
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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!

Matejkova 20
Bratislava 841 05

činnosť organizačných a ekonomických poradcov

vykonávanie bytových a občianskych stavieb

sprostredkovatel'ská činnosť

činnosť v oblasti nehnutel'ností - sprostredkovanie nákupu
predaja a prenájmu nehnutel'ností

kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému
spotrebitel'ovi Imaloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným
prevádzkovatel'om živnosti Ivel'koobchodl

prenájom hnutel'ných vecí

poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva,
ekológie, strojárstva a obchodu

konštrukčné práce v strojárstve

prípravné práce pre stavbu - búracie, zemné práce a činnosti
spojené so zariadením staveniska

údržba zelene

usporiadanie verejných podujatí

vydavatel'ská činnosť

automatizované spracovanie dát

poskytovanie software-predaj hotových programov na základe
zmluvy s autorom

obstarávatel'ská činnosť spojená so správou domového a
bytového fondu

prenájom kancelárskych strojov a zariadení, vrátane
elektronických

poradenské služby ohl'adne elektronických zariadení

televízne výsielanie v káblových rozvodoch

reklamná a propagačná činnosť

výroba, predaj a distribúcia audiovizuálnych programov

prenájom techniky pre audioviziu

správa bytového a nebytového fondu

(od: 12.08.1996)

(od: 12.08.1996)

(od: 12.08.1996)

(od: 12.08.1996)

(od: 12.08.1996)

(od: 12.08.1996)

(od: 12.08.1996)

(od: 12.08.1996)

(od: 12.08.1996)

(od: 12.08.1996)

(od: 12.08.1996)

(od: 12.08.1996)

(od: 12.08.1996)

(od: 11.06.1997)

(od: 11.06.1997)

(od: 11.06.1997)

(od: 13.08.1997)

(od: 12.02.1999)

(od: 12.02.1999)

(od: 12.02.1999)

(od: 25.11.2010)

(od: 25.11.2010)



Výška vkladu každého
spoločníka:

Konanie menom
spoločnosti:

Základné imanie:

Ďalšie právne
skutočnosti:

Dátum aktualizácie
údajov:

Dátum výpisu:

Property & Facility Management Group s.r.o. (v skratke PFM
Group s.r.o.)
Matejkova 20
Bratislava 841 05

Property & Facility Management Group s.r.o. (v skratke PFM
Group s.r.o.)
Vklad: 6 640 EUR Splatené: 6640 EUR

(od: 15.12.2012)

(od: 22.07.2006)Matej Hollý
Jelenia 1
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 11.06.1997

Ing. Michal Gregor
Horná Ves 98
Horná Ves 972 48
Vznik funkcie: 14.03.2011

Ing. Peter Klačman
Lesná 2885/80
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 14.09.2011

Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa
12.7.1996 v zmysle ust. § 105-153 Zák. Č. 513/91 Zb. Stary spis:
S.r.o. 18511

Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 4.3.1997 a 26.5.1997. (od: 11.06.1997)
Stary spis: S.r.o. 18511

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia valného zhromaždenia (od: 13.08.1997)
konaného dňa 4.7.1997. Rozhodnutie Rady Slovenskej republiky
pre rozhlasové a televízne vysielanie Č. T/84/97 zo dňa 10.6.1997 o
udelení licencie Č. T/84 na televízne vysielanie v káblových
rozvodoch v zmysle ust. § 19 ods. 4 Zák. Č. 468/1991 Zb. o
prevádzkovani rozhlasového a televízneho vysielania v znení
neskoršich predpisov. Stary spis: S.r.o. 18511

Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 23.3.1998, (od: 12.02.1999)
spoločenská zmluva zo dňa 10.6.1998 a dodatok Č. 1 zo dňa
8.2.1999 v zmysle Zák.č. 11/99 Z.z., zápisnica z mimoriadneho
valného zhromaždenia zo dňa 18.1.1999.

Prevod obchodného podielu odsúhlasený na mimoriadnom (od: 16.11.2000)
valnom zhromaždení dňa 7.2.2000.

Zánik funkcie konatel'ov Ing. Jozefa Harvančika a Ing. Petra (od: 18.06.2002)
Lentvorského dňom 28.3.2002. Prevod obchodného podielu
odsúhlasený na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 7.2.2002.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.3.2002. Úplné znenie
spoločenskej zmluvy v súlade s § 141 ods. 3 Obchodného
zákonnika zo dňa 28.3.2002.

Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 6.5.2008 od (od: 15.08.2008)
10.00 hod do 11.00 hod.

Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.12.2009. (od: 25.11.2010)

Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.01.2011.Zápisnica z (od: 26.03.2011)
valného zhromaždenia zo dňa 14.03.2011.

Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa (od: 06.10.2011)
14.9.2011.

19.08.2014

20.08.2014

o obchodnom registri SR I Návod na používanie ORI I Naša adresa [s]
Vyhl'adávanie podľa: obchodného mena I identifikačného čísla

sídla I spisovej značky I priezviska a mena osoby
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ZMLUVA O NÁJME POZEMKU
č. 08-83-0 ...-14-00

1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Zastúpené: Doc. RNDr. Milan Ftáčnik CSc., primátor

hlavného mesta SR Bratislavy
Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a. s.
Číslo účtu (IBAN): SK5875000000000025828453
BIC (SWIFT): CEKOSKBX
IČO: 00603481
DIČ: 2020372596

2. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu so súpis. č .
Bratislava, ko ú .
zastú pení : .
so sídlom , ktoré je zastúpené

podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava l,
Oddiel: , Vložka číslo: .

Peňažný ústav: .
Číslo účtu: .
IČO: .
DIČ: .
IČ DPH: .

uzatvárajú podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka túto zmluvu o nájme pozemku
(ďalej len "zmluva") :

Článok l
Predmet a účel nájmu

1. Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľnosti - pozemku registra "C" KN v Bratislave k. Ú .

.......... , zapísaného v údajoch Správy katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu, na liste
vlastníctva č ako parc. Č , druh pozemku - o výmere m2

.

2. Prenajímateľ prenecháva a nájomca prijíma do nájmu za podmienok uvedených v tejto
zmluve čast' pozemku uvedeného v odseku 1 tohto článku: parc. Č .•.... o výmere .... m2

,

nachádzajúci sa na ulici tak, ako je zakreslené v kópii z katastráinej mapy (ďalej
len "predmet nájmu" alebo "pozemok"). Snímka z katastráInej mapy je neoddeliteľnou
súčasťou tejto zmluvy ako jej príloha Č. 1.



3. Účelom nájmu je a užívanie kontajnerového stanovišťa (ďalej len "stavba KS")
k obytnému domu súpis. č na ulici Č umiestneného na parc. Č .
Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu využívať výlučne na dohodnutý účel. Pre prípad
nesplnenia tejto povinnosti dojednali zmluvné strany v súlade s ust. § 544 a nasl.
Občianskeho zákonníka zmluvnú pokutu, ktorú je prenajímateľ oprávnený požadovať od
nájomcu vo výške 17 Eur za každý, aj začatý deň trvania porušenia tohto záväzku.
Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na
základe prenajímateľom zaslanej faktúry.

4. Nájomca prehlasuje, že bol oboznámený so stavom predmetu nájmu, že tento je v stave
spôsobilom na dohodnuté užívanie a v takom stave ho do nájmu preberá.

Článok U
Vznik, doba a ukončenie nájmu

1. Nájom sa dojednáva na dobu neurčitú a začne plynúť dňom nadobudnutia účinnosti tejto
zmluvy podľa čl. VI ods. 8, tento deň bude zároveň prvým dňom nájmu.

2. Nájomný vzťah môže byť ukončený:
a) písomnou dohodou zmluvných strán
b) výpoveďou prenajímateľa, a to i bez udania dôvodu, alebo
c) výpoveďou nájomcu s tým, že nájomca je oprávnený túto zmluvu vypovedať len

v prípade, ak :
cl) bude právoplatne rozhodnuté o odstránení stavby KS z predmetu nájmu, alebo
c2) sa predmet nájmu bez zavinenia nájomcu stane nespôsobilým na dohodnuté
užívanie, alebo

c) odstúpením od tejto zmluvy prenajímateľom v prípade nezaplatenia dojednaného
nájomného v lehote splatnosti uvedenej v čl. III ods. 1 a 2 tejto zmluvy

d) odstúpením od zmluvy v súlade s touto zmluvou alalebo s príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka. Dôvod odstúpenia od zmluvy musí byť výslovne uvedený
v tejto zmluve alebo špecifikovaný konkrétnym ustanovením Občianskeho zákonníka.

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

4. Pre prípad výpovede dojednali zmluvné strany šesťmesačnú výpovednú lehotu.
Výpovedná lehota sa bude počítať od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení
výpovede druhej zmluvnej strane.

Článok IU
Úhrada za nájom

l. Nájomné za predmet nájmu je stanovené podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy Č zo dl1a vo výške 0,50 Eurhn2/rok.

2. Ročné nájomné za predmet nájmu vo výmere m2 predstavuje sumu Eur, slovom
...................... , ktorú sa nájomca zaväzuje uhrádzať v pravidelných ročných splátkach



vždy do 15. dňa prvého mesiaca príslušného kalendárneho roka na na účet prenajímateľa
číslo účtu (IBAN): SK5875000000000025828453, variabilný symbol VS 883xxxx14
v Československej obchodnej banke, a.s.

3. Ak nájom začne alebo skončí v priebehu kalendárneho roka, uhradí nájomca aj za začatý
rok nájomné v plnej výške. Nájomné za rok 2014 je splatné do 15 dní od nadobudnutia
účinnosti tejto zmluvy.

4. V prípade, že nájomca pri platbe neuvedie obdobie, za ktoré sa úhrada platí, alebo uvedie
obdobie, ktoré už bolo uhradené, alebo ak z úhrady nebude zrejme, za ktoré obdobie
nájomca úhradu poukazuje, je obdobie, ktoré bude úhradou pokryté, oprávnený určiť
pre naj ímateľ sám, prenaj ímatel' spravidla pokryj e naj staršiu splatnú pohľadávku.

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

6. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nájomca nezaplatí nájomné 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. výšku nájomného dohodnutého
v zmluve o výšku miery inflácie stanovenej Štatistickým úradom SR za bezprostredne
predchádzajúci kalendárny rok a zverejnenú Štatistickým úradom v januári nasledujúceho
roka. Zvýšenie nájomného prenajímateľ oznámi nájomcovi písomne, zaslaním
doporučenej zásielky na adresu sídla uvedenú v záhlaví zmluvy. Zvýšenie nájomného je
nájomca povinný platiť za obdobie od 01.04. v terrnínoch splatnosti nájomného
dohodnutých v zmluve.
V prípade, že oznámenie o zvýšení nájomného bude nájomcovi doručené po splatnosti
nájomného, 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.

3. Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu tretej osobe
bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. Za porušenie tejto povinnosti je
prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu v sume 17 Eur a to za
každý, aj začatý deň trvania porušenia tejto povinnosti. Nájomca sa súčasne zmluvnú



pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej
faktúry.

4. Nájomca sa zaväzuje vykonať na predmete nájmu ďalšie stavebné úpravy výlučne na
svoje náklady a len po predchádzajúcom súhlase príslušného stavebného úradu.

5. Nájomca sa zaväzuje realizovať výstavbu kontajnerového stanovišťa tak, aby bolo
stavebne prispôsobené potrebnému počtu kontajnerov na zmesový komunálny odpad
a separovaný zber papiera a plastov. Kontajner na sklo je v prevažnej väčšine zvonový
a nemožno ho umiestniť do kontajnerového stanovišťa kvôli spôsobu vyprázdňovania
tohto kontajnera. Rozmer uzavretého 1 100 l kontajnera je 1,4 m x 1,1 m (š, h) pri
otvorení veka je 1,4 m x 1,4 m, z dôvodu ktorého nájomca je povinný umiestniť
kontajnery vo vzdialenosti 0,3 m od steny a medzi jednotlivými kontajnermi je potrebné
zachovať vzdialenosť 0,15 - 0,30 m. K vyprázdňovaniu kontajnerov a manipulácii s nimi
potrebuje oprávnená osoba 1,6 m, pričom je to zároveii potrebná minimálna šírka pre
vchod a východ stanovišťa.

6. Nájomca je povinný zabezpečiť prístup do stanovišťa bez prekážok a zábran, zošikmenou
plochou bez obrubníkov. Za nesplnenie tejto povinnosti je prenajímateľ oprávnený
požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 30 Eur. Nájomca sa súčasne zmluvnú
pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej
faktúry.

7. Nájomca sa zaväzuje v prípade uzamykania stanovišťa zabezpečiť pred odvozom
odomykanie stanovišťa, prípadne môže riešiť zámok elektromagnetickým systémom DEK
po konzultácii s oprávnenou osobou. Za nesplnenie tohto záväzku má prenajímateľ právo
požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 30 Eur. Nájomca sa súčasne zmluvnú
pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej
faktúry.

8. Nájomca sa zaväzuje udržiavať čistotu na stanovišti a v jeho okolí neukladať komunálne
odpady a elektrozariadenia z domácností ukladať len na vyhradené miesta určené VZN
hlavného mesta SR Bratislavy Č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta v znení neskorších zmien
a doplnkov, nie na stanovišti kontajnerovajeho okolí. V prípade, že sa na stanovišti
a jeho okolí mimo kontajnerov bude nachádzať odpad, nájomca je povinný bezodkladne
zabezpečiť odstránenie odpadu na svoje náklady, bez ohľadu na to, akým spôsobom
k rozpornému uloženiu odpadov došlo.

9. Nájomca na predmete nájmu preberá všetky povilIDosti prenajímateľa ako vlastníka,
vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta SR Bratislavy a mestskej
časti Bratislava - v platnom znení, týkajúce sa najmä dodržiavania čistoty
a poriadku, udržiavania mestskej zelene a zimnej údržby apod. a z platných právnych
predpisov týkajúcich sa najmä protipožiarnej ochrany, hygienických predpisov, ochrany
majetku a pod.

10. Nájomca je povinný zabezpečiť 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. Za nesplnenie tejto
povinnosti je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu sankcie v zmysle VZN



hlavného mesta SR Bratislavy Č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta. Nájomca sa súčasne zmluvnú
pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť.

ll. Nájomca sa zaväzuje v dňoch odvozu oprávnenou osobou zabezpečiť prístup ku
kontajnerom za účelom ich vyprázdnenia, to znamená v dňoch odvozu zamedzí
parkovaniu motorových vozidiel pri prístupovej ceste vedúcej od komunikácie ku KS na
šírku 1,6 m prístupovej komunikácie medzi vozidlami, napr. dopravným značením,
odstránením ľadu a snehu z povrchu prístupovej komunikácie a plochy pred KS prípadne
inej prekážky. Za nesplnenie tejto povinnosti má prenajímateľ právo požadovať od
nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur a to aj opakovane. Nájomca sa súčasne
zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom
zaslanej faktúry.

12. Nájomca je povinný predložiť prenajímateľovi (prostredníctvom oddelenia správy
nehnuteľností) kópiu ohlásenia o drobnej stavbe na predmete nájmu najneskôr do 30 dní
od jeho podania na Miestnom úrade Bratislava- Za nesplnenie tejto povinnosti je
prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu v sume 17 Eur za každý
aj začatý deň trvania porušenia tejto povinnosti. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu
podľa tohto odseku zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry.

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

14. Nájomca je povinný najneskôr ku dňu skončenia nájmu uviesť predmet nájmu do
pôvodného stavu, pokiaľ sa s prenajímateľom nedohodne inak. V prípade, že nepríde
k dohode a ani splneniu povinnosti zo strany nájomcu, je prenajímateľ oprávnený uviesť
predmet nájmu do pôvodného stavu na náklady a rÍziko nájomcu. Za nesplnenie
povinnosti, uvedenej v prvej vete tohto odseku, má prenajímateľ právo požadovať od
nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 17 Eur za každý, aj začatý deľi nasledujúci po dni,
v ktorom sa má predmet nájmu uviesť do pôvodného stavu.
Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť.
Uhradením zmluvnej pokuty sa nájomca nezbavuje povinnosti uhradiť prenajímateľovi
škodu spôsobenú nemožnosťou užívať predmetu nájmu a povinnosti zaplatiť
prenajímateľovi náhradu za užívania predmetu nájmu vo výške nájomného. Zmluvná
pokuta sa v týchto prípadoch do náhrady škody nezapočítava.

15. Nájomca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznamovať všetky skutočnosti maJuce
vplyv na predmetný nájom (zmena adresy, prevod vlastníckych práv pod.). Za nesplnenie
tejto povinnosti je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu v sume 70
Eur.

16. V súlade s ust. § 545 OZ 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.

17. Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že všetky písomnosti (vrátane výpovede alebo
odstúpenia od zmluvy) mu bude prenajímateľ zasielať na adresu: (ďalej len
" ...."), uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Ak nebude možné nájomcovi písomnosť doručiť



na túto adresu a iná adresa nebude prenajímateľovi známa, povazuJe sa písomnosť
nájomcovi za doručenú dňom jej vrátenia prenajímateľovi, a to aj v prípade, že sa
nájomca o tom nedozvie.

Článok V
Vyhlásenia a záruky

l. ... podpísaním tejto zmluvy vyhlasuje a zaručuje prenajímateľovi, ktorý uzatvára túto
zmluvu spoliehajúc sa na tieto vyhlásenia a záruky, že :
1.1 je právny subjekt platne existujúci podľa zákonov Slovenskej republiky,
1.2 získa všetky stanoviská, súhlasy a schválenia potrebné pre naplnenie účelu tejto

zmluvy,
1.3 je subjektom oprávneným k uzatvoreniu tejto zmluvy,
IA je subjektom oprávneným k zastupovaniu vlastníkov bytov a nebytových priestorov

bytového domu , Bratislava, súpis. č , v k. Ú , v rozsahu
ustanovení tejto zmluvy,

1.5 je subjektom oprávneným k preberani u všetkých písomností súvisiacich s plnením
tejto zmluvy,

1.6 že podpísané osoby sú osoby oprávnené podpisovať v mene .....

2. V prípade, že sa akékoľvek vyhlásenie alebo záruka podľa odseku l tohto článku ukáže
ako nepravdivé alebo zavádzajúce, prenajímateľ bude oprávnený od tejto zmluvy
jednostranne odstúpiť a súčasne bude oprávnený požadovať od .... náhradu škody, ktorá
mu nepravdivým vyhlásením alebo zárukou vznikla.

Článok VI
Záverečné ustanovenia

l. Nájom pozemku schválilo Mestské zastupiteľstvo hl. mesta SR Bratislavy ako prípad
hodný osobitného zreteľa uzneseníri1 Č zo dňa 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.

2. K zmene dohodnutých podmienok nájmu môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody
zmluvných strán formou písomného dodatku alebo ak to vyplýva zo zmien a doplnkov
platných všeobecne záväzných právnych predpisov.

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

4. Pokiaľ sú v tejto zmluve, jej dodatkoch a/alebo prílohách a/alebo osobitných dohodách
k tejto zmluve, ich dodatkoch alebo prílohách, odkazy na Príslušné právne predpisy alebo
ich ustanovenia, ktoré boli medzičasom zmenené, opätovne prijaté alebo priamo či
nepriamo nahradené inými Príslušnými právnymi predpismi alebo ich ustanoveniami,
považujú sa tieto odkazy za odkazy na Príslušné právne predpisy alebo ich ustanovenia,
ktoré boli zmenené opätovne prijaté alebo priamo či nepriamo nahrádzajú pôvodné
Príslušné právne predpisy alebo ich ustanovenia, v ich platnom znení. V prípade, ak sa
niektoré ustanovenie tejto zmluvy ukáže (alebo sa neskôr stane) neplatným alebo



neúčinným alebo neaplikovateľným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy,
ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa zaväzujú dohodou nahradiť neplatné
alebo neúčinné alebo neaplikovatel'né ustanovenie novým ustanovením, ktoré zodpovedá
pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného alebo neaplikovateľného
ustanovenia a to v lehote tridsiatich (30) dní odo di1a doručenia výzvy jednej zmluvnej
strany druhej zmluvnej strane.

5. Zmluva sa vyhotovuje v 7 -ich vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých po jej
podpísaní prenajímateľ obdrží 5 a nájomca 2 vyhotovenia.

6. 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.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie v tiesni za
nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a
obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a
účinnosť di10m nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídlo prenajímateľa
podľa ust. § 47a ods. 1 zák. Č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopíľí.a Občiansky zákonník
v spojení s ust. § 5a zák. Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9. Zánikom tejto zmluvy nie je dotknutá účinnosť tých ustanovení zmluvy, ktorých účitU10sť
podľa tejto zmluvy a/alebo vzhľadom na ich úpravu a/alebo povahu má trvať aj po
ukončení účinnosti tejto zmluvy.

Prenajímateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava

Nájomca:
Vlastníci bytov a nebytových priestorov
bytového domu .
v zastúpení :

doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
primátor
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ZMLUVA   O   NÁJME    POZEMKU   
č.  08-83-0...-14-00 

 
Zmluvné strany: 
 
1.     Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, 
        Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
       Zastúpené:           Doc. RNDr. Milan Ftáčnik CSc., primátor  
                                    hlavného mesta SR Bratislavy 
       Peňažný ústav:           Československá obchodná banka, a. s. 
      Číslo účtu (IBAN):     SK5875000000000025828453 
       BIC (SWIFT):       CEKOSKBX 
       IČO:                   00603481 
       DIČ:                           2020372596 
 
       (ďalej len „ prenajímateľ" ) 
 
a   
 
2. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu  ................ so súpis. č. ...... 

Bratislava , k. ú ............. 
        zastúpení : .......................................................................................... 
        so sídlom  .............................................................., ktoré je zastúpené 

................................................................................................... 
                       podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I,  
                       Oddiel: ...., Vložka číslo: ...... 

Peňažný ústav :  ........................... 
Číslo účtu :        ........................... 
IČO :                  ........................... 
DIČ :                  ........................... 
IČ DPH :            ...........................  
 

       (ďalej len „nájomca“) 
   
 
 uzatvárajú podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka túto zmluvu o nájme pozemku 

(ďalej len „zmluva“) : 
 

Článok I  
Predmet a účel nájmu 

 
1. Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku registra „C“ KN v Bratislave k. ú. 

.........., zapísaného v údajoch Správy katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu, na liste 
vlastníctva č. ..... ako parc. č. ....., druh pozemku – ....................... o výmere ........ m2.  

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

zmluve časť pozemku uvedeného v odseku 1 tohto článku: parc. č. ..... o výmere .... m2, 
nachádzajúci sa na .......... ulici tak, ako je zakreslené v kópii z katastrálnej mapy (ďalej 
len „predmet nájmu“ alebo „pozemok“). Snímka z katastrálnej mapy je neoddeliteľnou 
súčasťou tejto zmluvy ako jej príloha č. 1. 
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3.  Účelom nájmu je ............... a užívanie kontajnerového stanovišťa (ďalej len „stavba KS“) 

k obytnému domu súpis. č.......... na  ..............ulici č. .... umiestneného na parc. č. .......   
      Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu využívať výlučne na dohodnutý účel. Pre prípad 

nesplnenia tejto povinnosti dojednali zmluvné strany v súlade s ust. § 544 a nasl. 
Občianskeho zákonníka zmluvnú pokutu, ktorú je prenajímateľ oprávnený požadovať od 
nájomcu vo výške 17 Eur za každý, aj začatý deň trvania porušenia tohto záväzku. 
Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na 
základe prenajímateľom zaslanej faktúry.  

  
4. Nájomca prehlasuje, že bol  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 tejto 

zmluvy podľa čl. VI ods. 8, tento deň bude zároveň prvým dňom nájmu.   
  
2. Nájomný vzťah môže byť ukončený : 
       a)  písomnou dohodou zmluvných strán 
       b) výpoveďou prenajímateľa, a to i bez udania dôvodu, alebo 
       c) výpoveďou nájomcu s tým, že nájomca je oprávnený túto zmluvu vypovedať len 

v prípade, ak : 
            c1) bude právoplatne rozhodnuté o odstránení stavby KS z predmetu nájmu, alebo 
            c2) sa predmet nájmu bez zavinenia nájomcu stane nespôsobilým na dohodnuté 

užívanie, alebo  
       c)  odstúpením  od  tejto  zmluvy  prenajímateľom  v  prípade  nezaplatenia  dojednaného 
            nájomného v lehote splatnosti uvedenej v čl. III ods. 1 a 2 tejto zmluvy 

d)  odstúpením od zmluvy v súlade s touto zmluvou a/alebo s príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka. Dôvod odstúpenia od zmluvy musí byť výslovne uvedený 
v tejto zmluve alebo špecifikovaný konkrétnym ustanovením Občianskeho zákonníka.  

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

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

 
4. Pre prípad výpovede dojednali zmluvné strany šesťmesačnú výpovednú lehotu. 

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

 
Článok III  

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

hlavného mesta SR Bratislavy č. .........zo dňa .............vo výške 0,50 Eur/m2/rok. 
 
2. Ročné nájomné za predmet nájmu vo výmere .... m2  predstavuje sumu ...... Eur, slovom 

......................, ktorú sa nájomca zaväzuje uhrádzať v pravidelných  ročných splátkach 
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vždy do 15. dňa prvého mesiaca príslušného kalendárneho roka na na účet prenajímateľa 
číslo účtu (IBAN):  SK5875000000000025828453,  variabilný symbol VS 883xxxx14 
v Československej obchodnej banke, a.s.  

 
3. Ak nájom začne alebo skončí v priebehu kalendárneho roka, uhradí nájomca aj za začatý 

rok nájomné v plnej výške. Nájomné za rok 2014 je splatné do 15 dní od nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy. 

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

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

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

prenajímateľa. 
 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nájomca nezaplatí nájomné 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. výšku nájomného dohodnutého 

v zmluve o výšku miery inflácie stanovenej Štatistickým úradom SR za bezprostredne 
predchádzajúci kalendárny rok a zverejnenú Štatistickým úradom v januári nasledujúceho 
roka. Zvýšenie nájomného prenajímateľ oznámi nájomcovi písomne, zaslaním 
doporučenej zásielky na adresu sídla uvedenú v záhlaví zmluvy. Zvýšenie nájomného je 
nájomca povinný platiť za obdobie od 01.04. v termínoch splatnosti nájomného 
dohodnutých v zmluve. 
V prípade, že oznámenie o zvýšení nájomného bude nájomcovi doručené po splatnosti 
nájomného, 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.   

 
3. Nájomca  nie je oprávnený dať predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu  tretej osobe 

bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. Za porušenie tejto povinnosti je 
prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu v sume 17 Eur a to za 
každý, aj začatý deň trvania porušenia tejto povinnosti. Nájomca sa súčasne zmluvnú 
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pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej 
faktúry. 

 
4. Nájomca sa zaväzuje vykonať na predmete nájmu ďalšie stavebné úpravy výlučne na 

svoje náklady a len po predchádzajúcom súhlase príslušného stavebného úradu. 
 
5. Nájomca sa zaväzuje realizovať výstavbu kontajnerového stanovišťa tak, aby bolo 

stavebne prispôsobené potrebnému počtu kontajnerov na zmesový komunálny odpad 
a separovaný zber papiera a plastov. Kontajner na sklo je v prevažnej väčšine zvonový 
a nemožno ho umiestniť do kontajnerového stanovišťa kvôli spôsobu vyprázdňovania 
tohto kontajnera. Rozmer uzavretého 1 100 l kontajnera je 1,4 m x 1,1 m (š, h) pri 
otvorení veka je 1,4 m x 1,4 m, z dôvodu ktorého nájomca je povinný umiestniť 
kontajnery vo vzdialenosti 0,3 m od steny a medzi jednotlivými kontajnermi je potrebné 
zachovať vzdialenosť 0,15 – 0,30 m. K vyprázdňovaniu kontajnerov a manipulácii s nimi 
potrebuje oprávnená osoba 1,6 m, pričom je to zároveň potrebná minimálna šírka pre 
vchod a východ stanovišťa. 

 
6. Nájomca je povinný zabezpečiť prístup do stanovišťa bez prekážok a zábran, zošikmenou 

plochou bez obrubníkov. Za nesplnenie tejto povinnosti je prenajímateľ oprávnený 
požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 30 Eur. Nájomca sa súčasne zmluvnú 
pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej 
faktúry. 

 
7. Nájomca sa zaväzuje v prípade uzamykania stanovišťa zabezpečiť pred odvozom 

odomykanie stanovišťa, prípadne môže riešiť zámok elektromagnetickým systémom DEK 
po konzultácii s oprávnenou osobou. Za nesplnenie tohto záväzku má prenajímateľ právo 
požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 30 Eur. Nájomca sa súčasne zmluvnú 
pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej 
faktúry. 

 
8. Nájomca sa zaväzuje udržiavať čistotu na stanovišti a v jeho okolí neukladať komunálne 

odpady a elektrozariadenia z domácností ukladať len na vyhradené miesta určené VZN 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta v znení neskorších zmien 
a doplnkov, nie na stanovišti kontajnerov a jeho okolí. V prípade, že sa na stanovišti 
a jeho okolí mimo kontajnerov bude nachádzať odpad, nájomca je povinný bezodkladne 
zabezpečiť odstránenie odpadu na svoje náklady, bez ohľadu na to, akým spôsobom 
k rozpornému uloženiu odpadov došlo.  

 
9. Nájomca na predmete nájmu preberá všetky povinnosti prenajímateľa ako vlastníka, 

vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta SR Bratislavy a mestskej 
časti Bratislava – ............. v platnom znení, týkajúce sa najmä dodržiavania čistoty  
a 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. 

 
10. Nájomca je povinný zabezpečiť 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. Za nesplnenie tejto 
povinnosti je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu sankcie v zmysle VZN 
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hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta. Nájomca sa súčasne zmluvnú 
pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť. 

 
11. Nájomca sa zaväzuje v dňoch odvozu oprávnenou osobou zabezpečiť prístup ku 

kontajnerom za účelom ich vyprázdnenia, to znamená v dňoch odvozu zamedzí 
parkovaniu motorových vozidiel pri prístupovej ceste vedúcej od komunikácie ku KS na 
šírku 1,6 m prístupovej komunikácie medzi vozidlami, napr. dopravným značením, 
odstránením ľadu a snehu z povrchu prístupovej komunikácie a plochy pred KS prípadne 
inej prekážky. Za nesplnenie tejto povinnosti má prenajímateľ právo požadovať od 
nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur a to aj opakovane. Nájomca sa súčasne 
zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom 
zaslanej faktúry. 

 
12. Nájomca je povinný predložiť prenajímateľovi (prostredníctvom oddelenia správy 

nehnuteľností) kópiu ohlásenia o drobnej stavbe na predmete nájmu najneskôr do 30 dní 
od jeho podania na Miestnom úrade Bratislava-..............  Za nesplnenie tejto povinnosti je 
prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu v sume 17 Eur za každý 
aj začatý deň trvania porušenia tejto povinnosti. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu 
podľa tohto odseku zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry. 

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

druhej hlavy Občianskeho zákonníka. 
 
14. Nájomca je povinný najneskôr ku dňu skončenia nájmu uviesť predmet nájmu do 

pôvodného stavu, pokiaľ sa s prenajímateľom nedohodne inak. V prípade, že nepríde 
k dohode a ani splneniu povinnosti zo strany nájomcu, je prenajímateľ oprávnený uviesť 
predmet nájmu do pôvodného stavu na náklady a riziko nájomcu. Za nesplnenie 
povinnosti, uvedenej v prvej vete tohto odseku, má prenajímateľ právo požadovať od 
nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 17 Eur za každý, aj začatý deň nasledujúci po dni, 
v ktorom sa má predmet nájmu uviesť do pôvodného stavu. 
Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť. 
Uhradením zmluvnej pokuty sa nájomca nezbavuje povinnosti uhradiť prenajímateľovi 
škodu spôsobenú nemožnosťou užívať predmetu nájmu a povinnosti zaplatiť 
prenajímateľovi náhradu za užívania predmetu nájmu vo výške nájomného. Zmluvná 
pokuta sa v týchto prípadoch do náhrady škody nezapočítava. 

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

vplyv na predmetný nájom (zmena adresy, prevod vlastníckych  práv pod.). Za nesplnenie 
tejto povinnosti je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu v sume 70 
Eur. 

 
16. V súlade s ust. § 545 OZ 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.  

 
17. Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že všetky písomnosti (vrátane výpovede alebo 

odstúpenia od zmluvy) mu bude prenajímateľ zasielať na adresu : ...................... (ďalej len 
„....“), uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Ak nebude možné nájomcovi písomnosť doručiť 
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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 

Vyhlásenia a záruky 
 

1. ... podpísaním tejto zmluvy vyhlasuje a zaručuje prenajímateľovi, ktorý uzatvára túto 
zmluvu spoliehajúc sa na tieto vyhlásenia a záruky, že : 
1.1  je právny subjekt platne existujúci podľa zákonov Slovenskej republiky, 

       1.2  získa všetky stanoviská, súhlasy a schválenia potrebné pre naplnenie účelu tejto 
              zmluvy, 
       1.3  je subjektom oprávneným k uzatvoreniu tejto zmluvy, 
       1.4  je subjektom oprávneným k zastupovaniu vlastníkov bytov a nebytových priestorov  
              bytového domu ..................., Bratislava, súpis. č. ......, v k. ú. ...............,  v rozsahu   
              ustanovení tejto zmluvy,   
       1.5  je subjektom oprávneným k preberaniu všetkých písomností súvisiacich s plnením  
              tejto zmluvy, 
       1.6  že podpísané osoby sú osoby oprávnené podpisovať v mene ..... 
  

2. V prípade, že sa akékoľvek vyhlásenie alebo záruka podľa odseku 1 tohto článku ukáže 
ako nepravdivé alebo zavádzajúce, prenajímateľ bude oprávnený od tejto zmluvy 
jednostranne odstúpiť a súčasne bude oprávnený požadovať od .... náhradu škody, ktorá 
mu nepravdivým vyhlásením alebo zárukou vznikla. 

 
 

Článok VI 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Nájom pozemku schválilo Mestské zastupiteľstvo hl. mesta SR Bratislavy ako prípad 

hodný osobitného zreteľa uznesením č. .............. zo dňa ............. 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.  

 
2. K zmene dohodnutých podmienok nájmu môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody 

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

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

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

k tejto zmluve, ich dodatkoch alebo prílohách, odkazy na Príslušné právne predpisy alebo 
ich ustanovenia, ktoré boli medzičasom zmenené, opätovne prijaté alebo priamo či 
nepriamo nahradené inými Príslušnými právnymi predpismi alebo ich ustanoveniami, 
považujú sa tieto odkazy za odkazy na Príslušné právne predpisy alebo ich ustanovenia, 
ktoré boli zmenené opätovne prijaté alebo priamo či nepriamo nahrádzajú pôvodné 
Príslušné právne predpisy alebo ich ustanovenia, v ich platnom znení. V prípade, ak sa 
niektoré ustanovenie tejto zmluvy ukáže (alebo sa neskôr stane) neplatným alebo 
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neúčinným alebo neaplikovateľným, 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 neplatného alebo neúčinného alebo neaplikovateľného 
ustanovenia a to v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia výzvy jednej zmluvnej 
strany druhej zmluvnej strane. 

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

podpísaní prenajímateľ obdrží 5 a nájomca 2 vyhotovenia.  
 
6. 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. 

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

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

 
8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a 

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

 
9. Zánikom 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                              Vlastníci bytov a nebytových priestorov 
                                                                               bytového domu ....................... 
                                                                               v zastúpení : 
                                                                               ....................................................... 
 
 
 
........................................................                      ......................................................... 
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.     
               primátor                                                             


