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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 stavieb v areáli DPB a.s. v lokalite Janíkovho 
dvora v Bratislave, k. ú. Petržalka:  
- parc. č. 3021/1 – ostatné plochy vo výmere 17215 m2 – oplotenie 
- parc. č. 3021/14 – ostatné plochy vo výmere 2224 m2 – oplotenie 
- parc. č. 3021/15 – ostatné plochy vo výmere 11613 m2 – oplotenie 
- parc. č. 3021/100 – zastavané plochy vo výmere 2443 m2 – servisná hala, 
                                                                                                  súpisné číslo 3711 
- parc. č. parc. č. 3021/102 – zastavané plochy vo výmere 495 m2 – vrátnica, výpravňa,  
                                                                                                  súpisné číslo 3710 
- parc. č. 3021/103 – zastavaná plocha vo výmere 28 m2 – trafostanica, bez súpisného  
                                                                                              čísla 
- parc. č. 3021/105 – zastavané plochy vo výmere 27957 m2 – komunikácia 
- parc. č. 3021/106 – zastavané plochy vo výmere 9078 m2 – oplotenie 
- parc. č. 3021/101 – zastavané plochy vo výmere 215 m2 – autoumyváreň, súpisné 
                                                                                                číslo 3712 
- parc. č. 3021/104 – zastavané plochy vo výmere 913 m2 – čerpacia stanica,  
                                                                                                bez súpisného čísla 
spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť so sídlom na Olejkárskej 1 
v Bratislave, IČO 00 492 736, za účelom zabezpečovania prevádzky a služieb mestskej hromadnej 
dopravy v hlavnom meste SR Bratislave a zabezpečovania ďalších doplnkových činností 
vychádzajúcich z predmetu činnosti nájomcu zapísaných v obchodnom registri, ktoré súvisia so 
zabezpečením prevádzky a služieb mestskej hromadnej dopravy, za nájomné vo výške účtovných 
odpisov podľa odpisového plánu nájomcu na príslušné účtovné obdobie za celý predmet nájmu, 
 
s podmienkou: 
 
Dodatok k nájomnej zmluve bude nájomcom podpísaný do 30 dní od schválenia uznesenia 
v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok k nájomnej 
zmluve nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET:  Uzatvorenie Dodatku k Zmluve o nájme č. 08-83-0069-14-00 uzatvorenej dňa 
31.1.2014 s Dopravným podnikom Bratislava, a. s.  

 Predmetom dodatku bude doplnenie stavieb v areáli DPB a.s. v lokalite Janíkovho 
dvora, ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, do zmluvy o nájme.   

 
NÁJOMCA: Dopravný podnik, akciová spoločnosť   (DPB, a.s.) 
  Olejkárska 1 
  814 52 Bratislava 
  IČO 00 492 736 
                         
ŠPECIFIKÁCIA  STAVIEB : 
- parc. č. 3021/1 – ostatné plochy vo výmere 17215 m2 – oplotenie 
- parc. č. 3021/14 – ostatné plochy vo výmere 2224 m2 – oplotenie 
- parc. č. 3021/15 – ostatné plochy vo výmere 11613 m2 – oplotenie 
- parc. č. 3021/100 – zastavané plochy vo výmere 2443 m2 – servisná hala, súpisné číslo 3711 
- parc. č. parc. č. 3021/102 – zastavané plochy vo výmere 495 m2 – vrátnica, výpravňa, súpisné 
číslo 3710 
- parc. č. 3021/103 – zastavaná plocha vo výmere 28 m2 – trafostanica, bez súpisného čísla 
- parc. č. 3021/105 – zastavané plochy vo výmere 27957 m2 – komunikácia 
- parc. č. 3021/106 – zastavané plochy vo výmere 9078 m2 – oplotenie 
- parc. č. 3021/101 – zastavané plochy vo výmere 215 m2 – autoumyváreň, súpisné číslo 3712 
- parc. č. 3021/104 – zastavané plochy vo výmere 913 m2 – čerpacia stanica, bez súpisného čísla 
   
ÚČEL NÁJMU:  
Zabezpečovanie prevádzky mestskej hromadnej dopravy v hlavnom meste SR Bratislave, 
zabezpečovanie služieb mestskej hromadnej dopravy  v hlavnom meste SR Bratislave 
a zabezpečovanie ďalších doplnkových činností vychádzajúcich z predmetu činnosti nájomcu 
zapísaných v obchodnom registri, ktoré súvisia so zabezpečením prevádzky a služieb mestskej 
hromadnej dopravy. 
 
VÝŠKA NAVRHOVANÉHO NÁJOMNÉHO:   
Vo výške účtovných odpisov podľa odpisového plánu nájomcu na príslušné účtovné obdobie za 
celý predmet nájmu. 
 
SKUTKOVÝ STAV:  

Na základe uznesenia č. 1396/2014 zo dňa 30.1.2014 Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy bola dňa 31.1.2014 uzatvorená medzi Hlavným mestom SR Bratislavou ako 
prenajímateľom a DPB, a.s. ako nájomcom Zmluva o nájme  č. 08-83-0069-14-00. Predmetom 
nájmu sú pozemky, budovy a stavby – stavebné objekty a hnuteľný majetok vo vlastníctve hlavného 
mesta, prenajatý nájomcovi za účelom zabezpečovania prevádzky a služieb mestskej hromadnej 
dopravy v hlavnom meste SR Bratislave a zabezpečovania ďalších doplnkových činností 
vychádzajúcich z predmetu činnosti nájomcu zapísaných v obchodnom registri, ktoré súvisia so 
zabezpečením prevádzky a služieb mestskej hromadnej dopravy. Zmluva o nájme bola uzatvorená 
na dobu určitú 15 rokov. Nájomné bolo stanovené vo výške účtovných odpisov podľa odpisového 
plánu nájomcu na príslušné účtovné obdobie za celý predmet nájmu. 
 Žiadateľ listom zo dňa 15.05.2014 požiadal o majetkovoprávne usporiadanie vzťahu 
k vyššie špecifikovaným stavbám v lokalite Janíkovho dvora.  

Depo Janíkov dvor má aktuálnu obstarávaciu cenu k 31.12.2013 vo výške 5 751 988,10 Eur.  
Depo Janíkov dvor, čerpacia stanica má aktuálnu obstarávaciu cenu k 31.12.2013 vo výške 

756 999,32 Eur. 
 
 



 
STANOVISKÁ   K  NÁJMU : 
� Oddelenie územného rozvoja mesta  – Územný plán hlavného mesta SR Bratislava, rok 2007, 

v znení zmien a doplnkov, stanovuje pre územie, ktorého súčasťou je : 
Pozemky parc. č. 3021/1,14,15,100,102,103,104,105,106 - funkčné využitie územia: plochy 
zariadení mestskej hromadnej dopravy a autobusovej hromadnej dopravy, číslo funkcie 701, 
rozvojové  územie. 

      - východný pás (časti pozemkov parc. č. 3021/14,15) funkčné využitie územia: ostatná ochranná  
        a izolačná zeleň, číslo funkcie 1130, rozvojové územie. 
Súborné stanoviská z oblasti dopravy 
� Oddelenie dopravného inžinierstva – bez pripomienok, v zmysle platného ÚPN pozemok nie je 

dotknutý žiadnym dopravným výhľadovým zámerom.  
� Oddelenie koordinácie dopravných systémov, referát cestného správneho orgánu – nevyjadrujú 

sa, nájom pozemku sa netýka miestnych komunikácií I. a II. triedy 
� Oddelenie správy komunikácií – bez pripomienok 
 
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 stavby 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 stavieb 
v areáli lokality Janíkov dvor v Bratislave, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava,  
akciová spoločnosť so sídlom v Bratislave“. 



















































DODATOK   č.  08-83-0069-14-0.. 
K ZMLUVE O NÁJME  č. 088300691400   

 
Zmluvné strany: 
 
1. Prenajímateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
     Bankové spojenie:  ČSOB, a.s.  
 Číslo účtu  25828023/7500 
 IBAN:  SK58 7500 0000 0000 2582 8023 
 BIC (SWIFT): CEKOSKBX 
 IČO:  00 603 481 

DIČ:  2020372596 
IČ DPH:  nie je platiteľom DPH 

  
 (ďalej len „prenajímateľ“) 
 
a 

 
2. Nájomca:  Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť  
 Sídlo:  Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 
 Zastupuje:  Ing. Ľubomír Belfi, predseda predstavenstva 
 IČO:  00 492 736 
 Registrácia:  Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 607/B 
 Bankové spojenie:  VÚB, a.s. Bratislava – mesto 
 Číslo účtu: 48009012/0200 
 IBAN:  SK98 0200 0000 0000 4800 9012 
 BIC (SWIFT): SUBASKBX 

DIČ:  2020298786 
IČ DPH:  SK2020298786 

 
 (ďalej len „nájomca“) 
 
 („prenajímateľ“ a „nájomca“ ďalej aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako 

„Zmluvná strana“) 
 
 

Článok  I 
Úvodné ustanovenia 

  
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 31.1.2014 Zmluvu o nájme č. 088300691400 (ďalej len 

„Zmluva“). Predmetom Zmluvy je nájom pozemkov, budov a stavieb – stavebných 
objektov a hnuteľného majetku vo vlastníctve prenajímateľa, prenechaný nájomcovi do 
nájmu za účelom zabezpečovania prevádzky mestskej hromadnej dopravy v hlavnom 
meste SR Bratislave, zabezpečovania služieb mestskej hromadnej dopravy v hlavnom 
meste SR Bratislave a zabezpečovania ďalších doplnkových činností vychádzajúcich 
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z predmetu činnosti nájomcu zapísaných v obchodnom registri, ktoré súvisia so 
zabezpečením prevádzky a služieb mestskej hromadnej dopravy. Zmluva o nájme bola 
uzatvorená na dobu určitú 15 rokov. Nájomné bolo stanovené vo výške účtovných 
odpisov podľa odpisového plánu nájomcu na príslušné účtovné obdobie za celý predmet 
nájmu. 
 

2. Zmluvné strany sa za účelom majetkovoprávneho usporiadania vzťahov k stavbám 
v areáli DPB a.s, v lokalite Janíkovho dvora, v k.ú. Petržalka, dohodli na uzatvorení tohto 
Dodatku č. 08-83-0069-14-02 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“).  

 
3. Nájom stavieb v lokalite Janíkovho dvora v Bratislave, k. ú. Petržalka, nájomcovi bol 

schválený uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. ..../2014 
zo dňa ........2014, ktorého odpis je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku ako jeho 
príloha č. 1. 

 
Článok II 

Zmeny Zmluvy 
 

1.  V článku II  ods. 3 sa dopĺňa text : 
 

• „ Stavby – stavebné objekty  (príloha č. 2 až 10 k Dodatku): 
  
 - parc. č. 3021/1 – ostatné plochy vo výmere 17215 m2 – oplotenie 

- parc. č. 3021/14 – ostatné plochy vo výmere 2224 m2 – oplotenie 
- parc. č. 3021/15 – ostatné plochy vo výmere 11613 m2 – oplotenie 
- parc. č. 3021/100 – zastavané plochy vo výmere 2443 m2 – servisná hala, 
                                                                                                  súpisné číslo 3711 
- parc. č. parc. č. 3021/102 – zastavané plochy vo výmere 495 m2 – vrátnica, výpravňa,  
                                                                                                  súpisné číslo 3710 
- parc. č. 3021/103 – zastavaná plocha vo výmere 28 m2 – trafostanica, bez súpisného  
                                                                                              čísla 
- parc. č. 3021/105 – zastavané plochy vo výmere 27957 m2 – komunikácia 
- parc. č. 3021/106 – zastavané plochy vo výmere 9078 m2 – oplotenie 
- parc. č. 3021/101 – zastavané plochy vo výmere 215 m2 – autoumyváreň, súpisné 
                                                                                                číslo 3712 
- parc. č. 3021/104 – zastavané plochy vo výmere 913 m2 – čerpacia stanica,  
                                                                                                bez súpisného čísla 

            
            Stavby - Depo Janíkov dvor, k. ú. Petržalka, 
 Aktuálna obstarávacia cena k 31.12.2013:               5 751 988,10 Eur 
 
 stavba čerpacej stanice, k. ú. Petržalka, 
  Aktuálna obstarávacia cena k 31.12.2013:      756 999,32 Eur 
 
 
2.  V článku V sa dopĺňa nový ods. 6:  
 

„ 6. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomné za stavby – stavebné objekty uvedené 
v prílohe č. 2 k Dodatku bude stanovené dohodou vo výške účtovných odpisov podľa 
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odpisového plánu nájomcu na príslušné účtovné obdobie. Zmluvné strany sa dohodli, 
že nájomca bude povinný platiť nájomné za stavby – stavebné objekty, uvedené 
v prílohe č. 2 k Dodatku, od 1.1.2015.“  

 
 

Článok III 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté týmto Dodatkom, zostávajú bez zmeny. 
 
2.   Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave dňa ..............................                       V Bratislave dňa ................................ 
 
Za hlavné mesto SR Bratislava               Za Dopravný podnik Bratislava 
      akciová spoločnosť 

 
 
 
.........................................................                        ......................................................... 
doc. RNDr. Milan  Ftáčnik, CSc.    Ing. Ľubomír Belfi 
      primátor             predseda predstavenstva    
 



   
 

   
 

   


