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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 pozemku registra „C“ KN v Bratislave,            
k. ú. Petržalka, parc. č. 936 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 27 m2, spoločnosti Imagine 
Development s.r.o. so sídlom Kutlíkova 13 v Bratislave, IČO 36 651 231, za účelom napojenia na 
rozvody a nasvietenie prechodu pre peších k novej stavbe „Projekt Kutlíkova, Dva bytové domy“, 
na dobu neurčitú,  za nájomné 1,00 Eur/celý predmet nájmu/celá doba nájmu  
 
a 
 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1291/2013 zo dňa 
24.10.2013 takto : 
 
za text : „časť parc. č. 940/3 – ostatné plochy vo výmere 273 m2“ sa vkladá text „časť parc. č. 936 
– zastavané plochy a nádvoria vo výmere 27 m2“, text : „spolu 2625 m2“ sa nahrádza textom : 
„spolu vo výmere 2652 m2“ , za text : „vybudovania verejného osvetlenia“ sa vkladá text : „(SO 05 
Verejné osvetlenie prístupovej komunikácie, Napojenie na rozvody a nasvietenie prechodu pre 
peších)“,  

 
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 v tejto lehote nebude nájomcom podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET :  Pozemok vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy  
                        - Pozemok registra „C“, k. ú. Petržalka, Kutlíková ulica 

  - časť parc. č. 936 – zastavané plochy vo výmere 27 m2  
 
                        - Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  
                        č. 1291/2013 zo dňa 24.10.2013. 
 
ŽIADATE Ľ : Imagine Development s.r.o. 
                        Kutlíkova 13 
                        851 02 Bratislava  
                        IČO:  36 651 231 
                        Ing. Boris Hrbáň – konateľ spoločnosti 
                        Ing. arch. Drahan Petrovič – konateľ spoločnosti  
 
                        (v zastúpení spoločnosti MADING s.r.o., Drieňová 1H/16940, 821 01 Bratislava) 
 
ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKOV : 
                                                                                 celková      výmera na          účel 
     K.ú.          Parc. č.     LV č.    druh pozemku       výmera      prenájom         prenájmu 
Petržalka       939         2042      zastav. plochy       2578           2352           parkovisko 
                                                                                                                       prístup. komunikácia  
                                                                                                                       spevnené plochy 
           (chodníky a pod.) 
                      940/3        -          ostatné plochy      51354            273           verejné osvetlenie   
                                                                                                                       prístup. komunikácie 
                      936           -          zastav. plochy      37192             27            verejné osvetlenie 
                                                                                                                       prechodu pre peších  
               –––––––––––––––––––––––––– 
              2652 m2  
 
Pozemok parc. č. 940/3 je podľa identifikácie vedený na LV pred ZMVM č. 2042 ako súčasť parc. 
č. 5988/1. Pozemok parc. č. 936 je podľa identifikácie vedený na LV pred ZMVM č. 1748 ako 
súčasť parc. č. 6001/17. 
 
ÚČEL NÁJMU :  
Rekonštrukcia prístupovej komunikácie, vybudovanie a užívanie parkovacích miest (cca 42 miest) 
a spevnených plôch, vybudovanie verejného osvetlenia (SO 05 Verejné osvetlenie prístupovej 
komunikácie, Napojenie na rozvody a nasvietenie prechodu pre peších) k novej stavbe „Projekt 
Kutlíkova, Dva bytové domy“, na parc. č. 946/1.  
 
VÝŠKA NAVRHOVANÉHO  NÁJOMNÉHO :  
-   1,00 Euro/celý predmet nájmu/celá doba nájmu 
 
SKUTKOVÝ  STAV :  

Hlavné mesto SR Bratislava ako prenajímateľ a vlastník pozemkov registra „C“ KN v k.ú. 
Petržalka,  LV č. 2042, časť parc. č. 939 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2352 m2, časť 
parc. č. 940/3 – ostatné plochy vo výmere 273 m2, spolu 2625 m2, prenajalo na dobu neurčitú 
uvedené pozemky o celkovej výmere 2652 m2 Zmluvou o nájme pozemkov  č. 08-83-0497-13-00 
zo dňa 18.11.2013, spoločnosti Imagine Development s.r.o., Kutlíkova 13, 851 02 Bratislava (ďalej 
len „nájomca“), za účelom rekonštrukcie prístupovej komunikácie, vybudovania a užívania 
parkovacích miest (cca 42 miest) a spevnených plôch, vybudovania verejného osvetlenia k novej 
stavbe „Projekt Kutlíkova, Dva bytové domy“ na parc. č. 946/1, vo vlastníctve nájomcu, 
s nájomným 1,00 Eur/za celý predmet nájmu/za celú dobu nájmu.  



 Listom zo dňa 9.6.2014 nájomca požiadal o uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve za 
účelom doplnenie predmetu nájmu o  časť pozemku parc. č. 936 – ostatné plochy vo výmere 27 m2, 
na ktorom bude realizovaný stavebný objekt SO 05 Verejné osvetlenie – napojenie na rozvody a 
nasvietenie prechodu pre peších k novej stavbe „Projekt Kutlíkova, Dva bytové domy“, z dôvodu 
upresnenia a technického preriešenia projektovej dokumentácie k vydaniu stavebného povolenia. 
Výmera predmetu nájmu sa mení z 2625 m2 na 2652 m2. 
 Predmetom dodatku k nájomnej zmluve je prenájom 27 m2 plochy na chodníku na 
Kutlíkovej ulici pre napojenie projektovaného verejného osvetlenia na jestvujúce verejné osvetlenie 
vedené v Kutlíkovej ulici a časť verejného osvetlenia slúžiaca na osvetlenie priechodu pre chodcov. 
 Návrh na nájom časti pozemku uvedený v návrhu uznesenia predkladáme ako prípad hodný 
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí          
v znení neskorších predpisov z dôvodu, že žiadateľ nemôže zrealizovať vyvolanú investíciu 
„Napojenie na rozvody a nasvietenie prechodu pre peších“ iným spôsobom, ako cez pozemok parc. 
č. 936 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a súčasne žiadateľ predložením dodatku k 
nájomnej zmluve preukáže vzťah k pozemku v konaní pred stavebným úradom (podľa § 139 ods.1 
zák. č. 50/1976 Zb. stavebný zákon). 
 
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 : 
Pozemok parc. č. 936 - funkčné využitie územia: komunikácie a námestia a ostatné 
komunikačné plochy – verejne prístupné nezastavané plochy v meste ohraničené inými 
funkčnými plochami, stabilizované územie. 
Pod úrovňou terénu je možné umiestňovať zariadenia a vedenia technickej infraštruktúry, 
podzemné parkovacie garáže, podjazdy, podchody pre chodcov, prevádzky občianskej 
vybavenosti určenej pre širokú verejnosť. Súčasťou plôch námestí a koridorov sú spravidla: 
zeleň, mestský mobiliár, prvky verejného osvetlenia, prvky dopravného značenia, výtvarné 
umelecké diela. 

� oddelenie územných generelov a GIS – bez pripomienok 
� oddelenie koordinácie dopravných systémov, referát cestného správneho orgánu – nemá 

námietky 
� oddelenie dopravného inžinierstva – nemá námietky 
� oddelenie správy komunikácií – nemá námietky 
� oddelenie životného prostredia a mestskej zelene – nemajú námietky 
� finančné oddelenie – neeviduje pohľadávky 
� oddelenie miestnych daní a poplatkov – neeviduje pohľadávky 
 
 
Hlavné mesto SR Bratislava podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov zverejnilo dňa 08. 09. 2014 na internete a  na úradnej tabuli 
svoj zámer prenajať uvedený pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 
Materiál bol predložený na zasadnutie Komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie 
s majetkom mesta MsZ dňa 9. 9. 2014, ktorá odporučila predložiť materiál na rokovanie 
mestského zastupiteľstva. 
 
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 1152/2014 zo dňa 11. 09.  
2014 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému  
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať  
„Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti 
pozemku    v Bratislave,  k. ú. Petržalka, parc. č. 936, pre Imagine Development, s.r.o. so 
sídlom v Bratislave a na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 1291/2013 zo dňa 24.10.2013“. 
 



M A D I N G s.r.o., 
MAnaiment, Dozorovanie, INî inierinG stavieb 

Driehovd 1H/16940, 821 01 Bratislava 
OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro 

VaSa zna^ka 
NaSa zna£ka 
Vybavuje 

022/Projekt KutIikova/SP2014 
Jurkovie/0903 458326 

iurkovicfaimadinq.sk 

1 -ilfi-^. -Hiy^ 

Bratislava, drta 06.06.2( 

Titl. 
Magistrdt hlavneho mesta SR 
Bratislava 
Oddelenie n ĵmov neiinuternosti 
Primacialne nam. 1 
814 99 B r a t i s l a v a 

Vec : Projekt Kutlfkova, Dva bytov6 domy, Kutlikova ul., Bratislava - Petrialka 
Ziadosf o uzavretie dodatku k zmluve o niijme £. 08-83-0497-13-00 

Vzastupeni spolofcnosti Imagine Development s.r.o., Kutlikova 13, 851 02 Bratislava, 
stavebnika stavby "Projekt Kutlikova, Dva bytove domy", ktorej umiestnenie a realizacia sa 
navrhuje na stavebnych pozemkoch registra C KN pare, dislo 946/1, 946/3, 949 vo vlastnictve 
stavebnika stavby a pare, iislo 936, 939 a 940/3 vo vlastnletve Hlavn6ho mesta SR Bratislavy, 
nachddzajLicich sa v Bratislave, Mestskej 6asti Bratislava - Petrzalka, katastrdlne uzemie 
Petrzalka, na Kutlikovej uliei V^s, ako vlastnika pozemku pare. 6islo 936 ziadame o uzavretie 
dodalku k zmluve o ndjme 6asti pozemku reg. C pare. 6. 936 v k.u. Petrzalka o eelkovej vymere 
26,3 m2 ako zdleiitosf liodnij osobitn6iio zretefa. 

Na najom pozemkov stavby vo vlastnictve HI. m bola uzatvoren^ najomn^ zmluva 6. 08-83-
0497-13-00 zo dfta 18.11.2013, ktorou sme preukazali v uzemnom konani pravo kdotknutym 
pozemkom v zmysle stavebneho zdkona. PoCas projektovej pripravy dalSieho stupfia 
k stavebn^mu povoleniu do§lo k upresneniu a techniek^mu prerieSeniu, z ktoreho vypiynula 
potreba n ĵmu cfalSich casti nehnutefnosti. 

K nasej ziadosti Vdm uvadzame nasledovne udaje : 

Predmet ndjmu : Cast" pozemku reg. C pare, cislo 936, LV nezalozeny 
evidovany vreg. E ako pozemok pare. t. 6001/17 na LV pred 
ZMVM 1748 vo vlastnictve HI. m. SR Bratislava 
Po±adovana vymera na prenajom je 26,3 m2 

Ueel n ĵmu : Stavebny objekt SO 05 Verejnd osvetlenie. Predmetom tejto 6astl 
stavby je vybudovanie verejn6ho osvetlenia verejnych komunik^eii 
a parkovisk, predmetom dodatku je napojenie VO na rozvody VO 
na Kutlikovej uliei a nasvietenie prechodu pre peSich. 

Pozadovana 6asf objektu bude spolu s celym objektom VO po ukon5eni a skolaudovani 
odovzdan^ do majetku a do spravy Hlavneho mesta SR Bratislavy. 

Pre stavbu bolo vydan6 uzemn6 rozhodnutie d. 1243/18366/2014/10UKSP-La-2 zo 27.1.2014, 
pr^voplatn6 17.3.2014, z^vSzn^ stanovisko bolo vydan6 pod 6. MAGS ORM 39579/13-22224 
dna 19.3.2013. 

Ndzov stavby : Projekt Kutlikova, Dva bytove domy 
Miesto stavby Mesto Bratislava, Mestsk^ 6ast̂  Bratislava - Petrzalka, kat. uzemie 

Petrzalka, Kutlikova ul., 
Casf stavby : SO 05 Verejn6 osvetlenie 

Adresa pre poitovy styk: Driefiovi 1H/16940, 821 01 Bratislava 
tel. 02/5564 5156. 02/5564 5157, fax: 02/5564 5158, e-mail: madina^.madina.sk. www.madina.sk. 

iCO : 35 938 226, iC DPH: SK2022011288, Tatra banka, a.s., fifeto Oitu : 2621735121/1100 
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Stavebnfk Imagine Development s.r.o., Kutlikova 13, 851 02 Bratislava 
(najomca) iCO : 36 651 231 
Zastupeny : na zaklade splnomocnenia spolocnostou MADING s.r.o., Driefiova 

1H/16940, 821 01 Bratislava, 

Pri stanoveni vysky n6jomn6ho za prendjom 6asti hore uvedeneho pozemku Vas ziadame 
o zohradnenie nasledovnych skutobnosti, tak ako boli zohradnen6 v pdvodnej zmluve 
o prenSjme: 

Predmetom dodatku k n ĵomnej zmluve je prenajom 26,3 m2 plochy pozemku na 
chodniku na Kutlikovej ulici pre napojenie proJektovan6ho verejneho osvetlenia na jestvujuce 
VO veden6 v Kutlikovej ulici a ^ast verejneho osvetlenia sluziaca na osvetlenie priechodu pre 
chodcov. 

V sucasnosti sa v danej lokalite nachddza 51 bytov, ktore vyuzivaju ako jedinu 
pristupovu komunlk^ciu jestvujucu spevnenu plochu, ktord je v nevyhovujQcom technickom 
stave, nakoPko nie je zakreslend an! v katastralnej mape predpokladdme, ze nebola 
vybudovan^ ako legdina stavba. Tieto bytov6 domy su napojend na verejnu kanalizdciu 
kanaliza^nou pripojkou, ktord je rovnako nelegSlnou stavbou v nevyhovujucom technickom 
stave. V rdmci predmetnej stavby sa navrhuje vybudovat novS verejnd, miestna obslu^nd 
komunikdcia s chodnikom pre pesich, s verejnymi parkovacimi statiami v celkovom po6t6 66 
st^ti, fiiastoCne a] na pozemkoch vo vlastnictve spoioCnosti Imagine Development s.r.o., 
s verejnym osvetlenim a verejnou jednotnou kanaliz^ciou DN 400, ktor6 budu sluzit aj pre 
vlastnfkov p6vodnych bytov. Odhadovan^ vy§ka investidnych n^kladov je nasledovn^ ; 

- Komunikacie a spevnen6 plochy celkom 154,200,-- € bez DPH 
- Verejna jednotn^ kanaliz^cia 78.950,--€ bez DPH 
- Verein6 osvetlenie 29.600.--€ bez DPH 

Spolu 262.750,- € bez DPH. 
V r^mci pripravovanej vystavby I. a 11. etapy sa planuje s realizSciou 133 novych bytov (33 bytov 
V I. etape a 100 bytov v II. etape). Jestvujuce byty tvoria 28% z celkov6ho po6tu bytov v danej 
lokalite po ukonceni realiz^cie obidvoch etdip. Ak uvazujeme, ze v tomto pomere by sa mall 
rozdelif predpokladan6 investi6n6 ndklady medzi najomcu a HIavne mesto SR Bratislava, tak 
nSm vych^dza suma 73.570,- € bez DPH, ktorou Imagine Development s.r.o. bude suplovat 
ulohy obce v predmetnej lokalite. Pri predpokladanej vyske najomneho 14,~ €/m2 od 
pravoplatnosti stavebnych povoleni na predmetn^ £asti stavby po ich kolauddciu a 6,-- €/m2 po 
ich skolaudovani po podpisanie zmluvy o bezodplatnom prevode predmetnych stavebnych 
objektov do vlastnictva Hlavneho mesta SR Bratislavy, pri trvani najmu 6 + 6 rpesiacov, by 
celkovd cena ndjmu predstavovala sumu 26 240,- €. Vy§ka ocakavanych ndkladov, ktorymi 
Imagine Development s.r.o. bude suplovat ulohy obce v predmetnej lokalite podstatne 
prevySuje cenu ndjmu, preto navrhujeme cenu n ĵmu tak ako v povodnej zmluve o n ĵme 
ostatnych pozemkov pre tuto stavbu v celkovej vyske 1 E u r o . 

K nasej ziadosti Vam prikladdme : 
Predlo^ena PD : Dokumentacia pre uzemne rozhodnutie Imagine Development, 

janudr 2013, east;: 
Koordinaend situacia, situacia osvetlenia priechodu 
Situdcia - z&oer pozemkov do k6pie z katastralnej mapy 

5alsie prilohy : LV a. 1748 pred ZMVM 
identifikacia uarciel zo dria 13.5.2013 
Zevazn6 stanovisko Hlavn6ho mesta SR Bratislavy c. MAGS ORM 
39579/13-22224 zo dfia 19.03.2013 
0zemn6 rozhodnutie a. 1243/18366/2014/10UKSP-La-2 zo dna 
27.1.2014, prdvoplatn6 17.3.2014 
Zmluva o n ĵme a. 08-83-0497-13-00 
Vypis z obchodneho registra stavebnika stavby 
Splnomocnenie na zastupovanie stavebnika stavby. 

Adresa pre po&tovy styk: Driefiovii 1H/16940, 821 01 Bratisfava 
tel. 02/5564 5156, 02/5564 5157, fax: 02/5564 5158. e-mail: madinaS^Lmading.sk. www.madina.sk. 

iCO : 35 938 226. IC DPH: SK2022011288. Tatra banka, a.s., 6lslo 06tu: 2621735121/1100 
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Ndjomna zmluva slu2i na preukazanie Ineho prdva stavebnika predmetnej stavby k hore 
uvedenym stavebnym pozemkom v sulade s § 139 ods. 1) stavebneho zdkona v platnom zneni. 

Za pochopenie a skore vybavenie naSej ziadosti Vam vopred d'akujeme. 

S uctivym pozdravom f̂̂ o'J'̂  '''^^o' ^̂ ^̂ l̂ o'̂ '̂ ^̂ * 

Ing. Emil J u r k o v i d, konateF 
MADING s.r.o., 

Prilohy: dra textu 

Co : Imagine Development s.r.o., Kutlfkova 13, 851 02 Bratislava - Ing. arch. Drahan Petrovifi 
a/a 

Adresa pre poStovy styk: DriefiovA 1H/16940, 821 01 Bratislava 
tel. 02/5564 5156, 02/5564 5157, fax: 02/5564 5158. e-mail: madinaS>.madina. sk. www.madinQ.sk. 

iCO: 35 938 226, iC DPH: SK2022011288, Tatra banka, as., Cislo 06tu: 2621735121/1100 
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S P L N O M O C N E N I E 

Splnomocniter: 

imagine development s.r.o., 
Sidlom : TovSrenskd 10, 811 09 B r a t i s l a v a 
iCO : 36 651 231 
Vypis OR : OkresnJ sud Bratislava I, 
Oddiel: Sro, vioika Cfslo : 41397/B 
Zastupeny : Ing. arch. Drahan PetroviC - konatel" 

Splnomocnenec : 

MADING s.r.o., 
Sfdiom : Drienov^ 1H/16940, 821 01 Bratislava 
iCO : 35 938 226 
Vypis z OR: Okresn^ sud Bratislava I, 
Oddiel: Sro, vlo2ka fiislo; 36268/B 
Zastupeny : Ing. Emil JurkovIC - konater 

Splnomocniter u d e T u j e splnomocnencovi p I n u m o c aby ho zastupoval vo vzt'ahu k tretim 
osob^m vo veci iniinierskej a investorskej pripravy stavby s n^zvom „Bytov6 domy P R O J E K T 
KUTLIKOVA - dva bytov6 domy", ktorej umiestnenie a realizacia sa navrhuje na stavebnych 
pozemkoch registra C katastra nehnutefnostf pare. Cislo 946/1, 949 a 939 nach^dzajOcich sa v Bratislave, 
Mestsk^ Cast' Bratislava - Petrialka, v katastr^lnom uzemi Petrialka, okres Bratislava V. 

Splnomocnenec je predovSetkym opravneny vo vy§§ie uvedenej veci konat' v mene splnomocnitel'a ako 
stavebnika hore uvedenej stavby : 

voCi miestne prisluSn^mu stavebn6mu uradu a Speci^lnym stavebnym uradom pre vodn6 stavby 
a miestne a uCelov6 komunikcicie, org^nu ochrany prirody a krajiny, dotknutym org^nom a ostatnym 
uCastnlkom prfslugn^ch sprSvnych konani pod^vanfm iiadosti a navrhov, preberanim vyjadreni, 
stanovisk, posudkov, z^vazn^ch stanovfsk, rozhodnuti a dalSfch pisomnosti vydanych v niiSie 
uvedenej veci, zastupovanim splnomocnitefa na suvjsiacich spr^vnych konaniach, pod^vanfm 
a vzd^vanlm sa pr^va podania nSmietok a opravnych prostriedkov voCi vyjadreniam, stanoviskam, 
posudkom, z^vaznym stanoviskdm a rozhodnutiam vydanym v niiSie uvedenych a s nimi 
suvisiacich sprSvnych konaniach : 

o vo veci vydania rozhodnutia o umiestneni stavby a s nim sOvisiacich rozhodnuti, z^vaznych 
stanovisk, stanovisk, posudkov a vyjadreni v sulade s § 35 zdkona t. 50/1976 Zb. v platnom 
znenf, 

o vo veci vydania suhlasu na vyrub drevin nach^dzajucich sa na uvedenych stavebnych 
pozemkoch a s nIm suvisiacich rozhodnuti, zSvaznych stanovisk, stanovfsk, posudkov 
a vyjadrent v sulade § 47 zakona 6. 543/2002 Z.z. v platnom znenf, 

o vo veci vydania stavebnych povoleni stavby a jej jednotlivych Casti a s nimi suvisiacich 
rozhodnuti, zSvaznych stanovisk, stanovfsk, posudkov a vyjadreni v sulade s § 66 zakona t. 
50/1976 Zb. V platnom zneni. 

Splnomocniter suhlasi s poverenlm tretich os6b sekundarnym splnomocnenfm k vykonu dielCich ukonov 
spojenych s plnenfm predmetu tohto splnomocnenia. Pre tento projekt splnomocniter suhlasf so 
sekundarnym splnomocnenfm pre podnikateFku s obchodnym menom : Ing. Zuzana Prusenovskd, miesto 
podnikania : Pefinianska 13, Bratislava, iCO :46 479 376. 

Splnomocnenec prebera pInu zodpovednost' za Cinnosti vykonavan6 prostrednictvom tretfch os6b ako by 
ich vykonaval sam. Splnomocnenec je povinny postupovat' pri vykone splnomocnenia v sulade so 
zaujmami a pokynmi splnomocnitefa, pri dodriiavanf platnych vSeobecne zavSznych pravnych 
a technickych predpisov. 

V Bratislave, drta 26.11.2012 

Ing. arch. Drahan Petrovic, konater 
Imagine development s.r.o., 
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MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

OBCHODNY REGISTER 
NA INTERNETE 

SlovenskyH | S^English 

MctosoH 

Vypis z Obchodneho registra Okresneho sudu Bratislava I 
Tento vypis ma len informativny charakter a nie je pouzitefny pre pravne ukony ! 

Oddiel: Sro 

Obchodn^ meno: 

Sfdio: 

iCO: 

Defi zdpisu: 

PrSvna forma: 

Predmet Cinnosti: 

VIoikaefslo: 41397/B 

Spolo6nrci: 

Imagine Development s.r.o. 

Kutlfkova 13 
Bratislava 851 02 

36 651 231 

11.07.2006 

Spolo£nosf s ru&enfm obmedzenym 

kOpa tovaru za dCelom Jeho d'alSleho predaja kone&ndmu 
spotreblteFovi (maloobchod) 

kOpa tovaru za dfielom Jeho d'aliieho predaja Infm 
prevddzkovaterom ilvnosti 

sprostredkovateFskd fiinnosf v rozsahu voFneJ iivnosti 

prendjom priemyselndho a spotrebndho tovaru 

leasingovd dinnost v rozsahu voFnej ilvnosti 

sprostredkovaterskd Cinnosf v oblasti kupy, predaja a prendjmu 
nehnutefnosti 

obstardvatefskci Cinnosf spojend so sprdvou nehnutefnosti 

poradenskd a konzultaind fiinnost v rozsahu vofnej ilvnosti 

reklamnd a propagadnd Clnnosf 

iniinlerska fiinnost - obstardvaterskd 6innosf v stavebnictve 

poradenskd a konzulta6nd Cinnost* v stavebnictve 

prieskum trtiu a verejnej mienky 

uskuto&rtovanle stavieb a Ich zmien 

prfpravnd prdce k reallzdcil stavby 

£lnnosf autorizovan^ho architekta 

Ina. Boris Hrbdi^ 

(od: 11.07.2006) 

(od: 16.07.2008) 

(Od: 11.07.2006) 

(Od: 11.07.2006) 

(od: 11.07.2006) 

(od: 11.07.2006) 

(od: 11.07.2006) 

(od 

(od 

(od 

(od 

11.07.2006) 

11.07.2006) 

11.07.2006) 

11.07.2006) 

(od: 11.07.2006) 

(od: 11.07.2006) 

(od: 11.07.2006) 

(od: 11.07.2006) 

(Od: 11.07.2006) 

(od: 11.07.2006) 

(Od: 16.07.2008) 

(od: 16.07.2008) 

(Od: 16.07.2008) 

(Od: 11.07.2006) 

Ing. arch. Drahan Retrovir (Od: 16.07.2008) 

Martin Juhas (od: 18.06.2011) 

VySka vkladu kaid^ho 
spolo^nlka: 

Ing. Boris Hrbdi^ 
Vklad: 996 EUR Splaten^: 996 EUR 

Ing. arch. Drahan Petrovl6 
Vklad: 996 EUR Splateng: 996 EUR 

(od: 29.09.2010) 

(od: 29.09.2010) 

http://www.orsr.slc/vypis.asp?ID=79267&SID=2&P=0 31.7. 2014 
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Statutdrny orgdn: 

Martin J u h ^ 
Vklad: 4 648 EUR Splatend: 4 648 EUR 

konateija 

Ing. Boris Hrb^rt 

Vznik funkcie: 11.07.2006 

Ing. Ivan Juh^s 

(od: 18.06.2011) 

(od: 16.07.2008) 

(od: 11.07.2006) 

(od: 18.05.2007) 

Vznik funkcie: 03.05.2007 

ing. arch. Drahan Petrovid (od: 16.07.2008) 

Konanie menom 
spoloCnosti: 

Vznik funkcie: 26.06.2008 

Ka2dy z Konaterov konA a podpisuje v mene spolofinosti 
samostatne, s vynimkou zafaienia nehnutefnosti prdvom tretich 
os6b a prevodu vlastnickeho prdva k nehnutefnostiam na tretie 
osoby, kedy konajii a podplsujil v mene spolo6nosti vidy dvaja 
konatelia spolo£ne. Podpisovanie v mene spoioCnosti sa 
uskutoini tak, ie konateT sa podpfie pripojenfm svojho podpisu k 
vytla£en6mu, odtla6en6mu, alebo napisan^mu nizvu spolo6nosti. 

(od: 08.04.2014) 

Zdkladn^ tmanle: 

ta\i'\e prdvne 
skutoCnostJ: 

Ddtum aktualizdcie 
udajov: 
Ddtum v^pisu: 

6 640 EUR Rozsah splatenia: 6 640 EUR (od: 29.09.2010) 

SpoloCnost bola zaioiend zakladatefskou listinou zo dr^a f^^. 2006) 
20.06.2006 v zmysle prfsluSnych ustanovenfz.e. 513/1991 Zb. 
Obchodny zdkonnfk. 

Zcipisnica z mimoriadneho valn^ho zhromazdenia spolofinostr zo 2008) 
drta 26.06.2008. \ . . ) 

30.07.2014 

31.07.2014 

O obchodnom registri SR | N^vod na pou^ivanie ORI | Na§a adresa ^ 
Vyhl'adavanie podFa : obchodneho mena | identifikacneho 5isla 

sidla I spisovej znaCky | priezviska a mena osoby 

Strankove hodiny na registrovych siidoch 
Formulare na podavanie navrhov na zapis do obchodneho registra 

http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=79267&SID=2&P-0 31.7.2014 
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MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA S L O V E N S K E J REPUBLIKY BRATISLAVY 
oddelenie uzemneho rozvoja mesta 

Primacialne nam. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 

oddelenie spravy nehnutel'nosti 

T U 

Vas list eislo/zo dfia * Nase cislo Vybavuje/linka Bratislava 

MAGS SNM-50628/2014 MAGS ORM 52048/14-288191/14 Ing. arch. Barutova 14.7.2014 

Vec: / 
Uzemnoplanovacia informacia 

ziadatel': Imagine Development, s. r. o. Bratislava 
ziadosf zo dna 18.6.2014 
pozemok pare, cislo: 936 - podl'a Vami prilozenej mapky 
katastralne uzemie: Petrzalka 
blizsia lokalizacia pozemku v uzemi: Kutlikova ulica 
zamer ziadatel'a: vybudovanie verejneho osvetlenia k stavbe „Projekt Kutlikova, 

Dva bytove domy" 

Uzemny plan hlavneho mesta SR Bratislavy, rok 2007, v zneni zmien a doplnkov stanovuje pre uzemie, 
ktoreho sucasf ou je pozemok pare. c. 936 funkcne vyuzitie uzemia: komunikacie a namestia a ostatne 
komunikacne plochy - verejne pristupne nezastavane plochy v meste ohranicene inymi funkcnymi 
plochami. Pod lirovnou terenu je mozne umiestiiovaf zariadenia a vedenia technickej infrastruktiiry, 
podzemne parkovacie garaze, podjazdy, podchody pre chodcov, prevadzky obcianskej vybavenosti 
urcenej pre siroku verejnosf. Sucast'ou ploch namesti a koridorov su spravidla: zeleii, mestsky mobiliar, 
prvky verejneho osvetlenia, prvky dopravneho znacenia, vytvame umelecke diela. 

Parcelaje sucast'ou uzemia, ktoreje defmovane ako stabiiizovane uzemie. 
Stabilizovane uzemie je uzemie mesta, v ktorom uzemny plan ponechava sucasne funkcne vyuzitie, 
predpoklada mieru stavebnych zasahov prevazne formou dostavieb, pristavieb, nadstavieb, prestavieb 
a novostavieb, pricom sa zasadne nemeni charakter stabilizovaneho uzemia. 
Meritkom a limitom pre novu vystavbu v stabilizovanom uzemi je najma charakteristicky obraz a 
proporcie konkretneho uzemia, ktoreje nevyhnutne pri obstaravani podrobnejsich dokumentacii alebo pri 
hodnoteni novej vystavby v stabilizovanom uzemi akceptovaf, chranif a rozvijaf. Posudzovanie 
dostavieb, prestavieb, nadstavieb a novostavieb v ramci stabilizovanych lizemi sa uskutocnuje na zaklade 
ukazovateFov intenzity vyuzitia uzemia vo funkcnej ploche. 
Zakladnym principom pri stanoveni regulacie stabilizovanych uzemi v meste je uplatnif poziadavky 
aregulativy flinkcneho dotvarania uzemia na zvysenie kvality prostredia (nielen zvysenie kvality 
zastavby, ale aj zvysenie prevadzkovej kvality uzemia). 

Laurinska 7, II- poschodie, t. dveri 208 

T E L E F O N F A X B A N K O V E S P O J E N I E ICO INTERNET E - M A I L 
02/59 35 62 35 02/59 35 64 46 V U B 6327-012/0200 603 481 www.bratislava.sk orm@bratrslava.sk 
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Informujeme Vas, ze Uzemny plan hlavneho mesta SR Bratislavy, rok 2007 ajeho zmeny adoplnky 01 
a zmeny a doplnky 02 su zverejnene na adrese: 
http://www.bratislava.sk/vismo/dokumentv2.asp7id org=700000&id=11031292&pl=67484. 
Dalsie uzemnoplanovacie dokumentacie a uzemnoplanovacie podklady su zverejnene na adrese: 
http://www.bratislava.sk/vismo/dokumentv2.asp7id org=700000&id=74384&p 1=53195. 
Komplexne informacie o Vasom zaujmovom lizemi ziskate nahliadnutim do zverejnenych hore 
uvedenych dokumentov. 

Upozoriiujeme, ze predmetom uzemnoplanovacej informacie nie sii majetkovopravne vzt'ahy k pozemku. 
Uzemnoplanovacia informacia na ten isty pozemok moze byt' vydana viacerym ziadatel'om. 
Uzemnoplanovacia informacia c. j . MAGS ORM 52048/14-288191/14 zo diia 14.7.2014 plati jeden rok 
odo dna jej vydania, ak nebola schvalena nova uzemnoplanovacia dokumentacia alebo jej zmeny 
a doplnky, na zaklade ktorych bola vydana. 

S pozdravom 

Ing. Maria Kullmanova 
vediica oddelenia 

Maŝ strdt hlavft̂ he mesta SR 
Bratislavy 

Oddelenie lizemnfiho rozvoja mesta 
Primadiilne n&tn. £.1 

BO.BOX192 
Co: MG ORM - archiv 814 S9 B r a t i s l a v a 



Stanovisko technickej infrastruktiiry 

Ziadatel' S N M - Imagine Development, s.r.o. Referent: Nag 

Predmet podania Najom pozemku 

Katastralne uzemie Petrzalka Parc.c.: 936 

C.j. MAGS 0UGG51 478/2014-288 193 
M A G S SNM 50 628/2014 

c. OUGG 519/14 

TIc.j. TI/374/14 EIA C./14 

Datum prijmu na TI 25.6.2014 Podpis ved. odd. 

Datum exped- z TI 1.7.2014 -3_ OZ 20U "^"""^ sun ' /2%i% 

Zasobovanie vodou a odkanalizovanie : Ing. Daniel Pospisil 

Bez pripomienok. 

Zasobovanie elektrickou energiou : Ing. Peter Hresko 

Bez pripomienok. 



MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 
Primacialne nam. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 

SUBORNE STANOVISKO 

k navrhu na predaj/prenajom nehnuternosti hi. m. SR Bratislavy 
za oblast̂  dopravy 

A: IDENTIFIKACIA PODANIA: 

Doslo od (oddelenie, datum): S N M 18. 06. 2014 pod c. 50628/14 

Predmet podania: najom - nasvietenie priechodu pre stavbu „Projekt 
Kutlikova - dva bytove domy" 

Ziadatel': Imagine Development s. r. o. 
Katastralne uzemie: Petrzalka 
Parcelne cislo: 936 
Odoslane: (datum) pod c. 

B: CIASTKOVE STANOVISKA ODDELENJ: 

B l : Oddelenie dopravneho inzinierstva: 
Pridelene (datum): 23.06.2014 Pod. c. oddelenia: MAG/288196/i4 

ODI/334/14-P 
Spracovatel' (meno): Ing. Cemochova 
Text stanoviska: 

936 vo vymere 27 m^ podl'a prilozenej kopie z katastralnej 
ejneho osvetlenia anasvietenia priechodu pre chodcov na 
;tky. Riesenie je sucast'ou stavby „Projekt Kutlikova - dva 
I vyjadrovali v procese uzemneho konania. 

K najmu casti pozemku p. c. 
mapy z dovodu vystavby vei 
Kutlikovej ul. nemame namit 
bytove domy", ku ktorej sme Sc 

936 vo vymere 27 m^ podl'a prilozenej kopie z katastralnej 
ejneho osvetlenia anasvietenia priechodu pre chodcov na 
;tky. Riesenie je sucast'ou stavby „Projekt Kutlikova - dva 
I vyjadrovali v procese uzemneho konania. 

^ T-A / J - ' . ^ 1. 

vyuavci ic [uuturnj. 
A O r\n ' l A i A 

Schvalil dna (meno, datum): Ing. Mikus 03. 07. 2014 

Primacialne nam. 1, III, poschodie. t. dveri 308 

TELEFON FAX BANKOVE SPOJENIE iCO INTERNET E-MAIL 
02/59 35 61 95 02/59 35 64 39 VUB 6327012/0200 603 481 www,bralislava.sk okdsv@bratislava.sk 
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B2: Referat cestneho spravneho organu: 
Pridelene (datum): 23.06.2014 Pod. c. oddelenia: 51271/14/288195 
Spracovatef (meno): Ing. Hajkova 
Text stanoviska: 

936 vo vymere 27 m^ podl'a prilozenej kopie z katastralnej 
ejneho osvetlenia a nasvietenia priechodu pre chodcov na 
;tky. Riesenie je sucast'ou stavby „Projekt Kutlikova - dva 
I vyjadrovali v procese stavebneho konania.. 

K najmu casti pozemku p. c 
mapy z dovodu vystavby vei 
Kutlikovej ul. nemame namii 
bytove domy", ku ktorej sme S£ 

936 vo vymere 27 m^ podl'a prilozenej kopie z katastralnej 
ejneho osvetlenia a nasvietenia priechodu pre chodcov na 
;tky. Riesenie je sucast'ou stavby „Projekt Kutlikova - dva 
I vyjadrovali v procese stavebneho konania.. 

Vybavene (datum): 02.07.2014 
Schvalil dna (meno, datum): Ing. Slimakova v.z. 

B3: Oddelenie spravy komunikacii: 
Pridelene (datum): 27.6.2014 Pod. c. oddelenia: OSK 288197/2014 

Ha-333 
Spracovatef (meno): Ing. Derajova 
Text stanoviska: 

nemame pripomienky k najmu casti pozemku p.c. 936 v k.u. Z hl'adiska spravy komunikaci 
Petrzalka. 

nemame pripomienky k najmu casti pozemku p.c. 936 v k.u. 

Vybavene (datum): 8.7.2014 
Schvalil diia (meno, datum): Ing. Mesfanikova 

Ing. Kvetoslava Cuma 
zastupkyna riaditef a magistratu 



MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA S L O V E N S K E J REPUBLIKY BRATISLAVY 
oddelenie zlvotneho prostredia a mestskej zelene 
Primacialne nam. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 

Oddelenie spravy nehnutel'nosti 

T U 294452/2014 

Vas list cislo/zo dna 
MAGS SNM 50628/14/ 

Nase cislo 
MAGSOZP 51265/14/288194 

Vybavuje/Iinka 
Ing. A. Gaieikova/409 

Bratislava 
2.7.2014 

Vec 

Imagine Development, s. r. 0. -najom pozemku pare. c. 936 k. li. Petrzalka-vyjadrenie. 

Listom c. MAGS SNM 50628/14/288194 zo dna 18.6.2014 ste na zaklade ziadosti Imagine 
Development s. r. o., so sidlom Kutlikova 13, 851 02 Bratislava, poziadali Oddelenie zivotneho 
prostredia a mestskej zelene o stanovisko k najmu pozemku registra „C" K N pare. c. 936, ostatne 
plochy, k. l i . Petrzalka o celkovej vymere 27 m ^. 

Ziadatel' ziada najom pozemkov za ucelom vybudovania stavebneho objektu SO 05 Verejne 
osvetlenie (napojenie na rozvody a nasvietenie prechodu pre chodcov) k novej stavbe „Projekt Kutlikova, 
Dva bytove domy". Ide o doplnenie predmetu a ucelu najmu formou dodatku ku najoranej zmluve. 

Po vonkajsej obhiiadke a prestudovani predlozenej ziadosti tunajsie oddelenie konstatuje: 

Pozemok urceny na najom sa nachadza v uzemi, v ktorom plati podl'a zakona NR SR c. 543/2002 Z. 
z. 0 ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov I. stupen ochrany t. j . lizemiu sa neposkytuje 
vyssia ochrana. Nemame namietky voci prenajmu casti pozemku na stanoveny licel. 

Magistral hlav̂ sdho S'LBra'lsiavy 

Ing^^taSnJl^rostejbvsia 
veduca oddelenia 

Primacialne namestie 1.1., Ill, poschodie 

TELEF6N F A X 
02/59 35 61 48 . 

BANKOVE SPOJENIE 
25827813/7500 

iCO 
603 481 

INTERNET E-MAIL 
www.bratiSlava.sk 02p@bratislava.sk 



MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 
financne oddelenie 

Primacialne nam. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 

Oddelenie spravy nehnutel'nostf 

300858/2014 

list cislo Nase ci'sfo Vybavuje/linKa Bratislava 

50628/2014 MAGS FIN 2014/288198/377 Varenitsova/476 14.07.2014 

Vec 

Oznamenie o pohradavkach 

Na zaklade Vasej ziadosti vo veci vy^islenia pohl'adavok, Vam tymto oznamujeme, ze 
V dostupnych dokladoch a informaciach, ktore boli dorucene na financne oddelenie do 
11.07.2014 evidujeme zostatok pohl'adavok voci: 

Imagine Development s.r.o., iCo 36 65 1231 
v lehote splatnosti; 00,00 €, 
po lehote splatnosti: 6 925,00 €. 

Zaroven si Vam dovorujeme pripomeniit', ze financne oddelenie nedisponuje databazou 
platcov dani a poplatkov za komimalny odpad. Vo veci zistenia danovych pohl'adavok a 
poplatkov za odpad je potrebne sa obratif na oddelenie miestnych 

Oddelenie financne 
^I^macialne nam. c. ] 

S pozdravom r a t i s 
- iO-

Ing. Boris^ivotes 
veduci financneho oddelenia 

Primacialne nam. 1, IV. poschodie, c. dven' 426 

TELEFON 
02/59 35 65 03 

FAX 
02/59 35 63 91 

\tO INTERNET E-MAIL 
603 481 www.bratislava.sk financne@bratislava.sk 



MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA S L O V E N S K E J REPUBLIKY BRATISLAVY 
oddelenie miestnych dani a poplatkov 

Blagoevova 9, P. O. Box 76, 850 05 Bratislava 55 

Oddelenie spravy nehnutel'nosti 
JUDr. Svetlana Komorova 
poverena vedenim oddelenia 
TU 

Va^ list ctslo/zo dna Nase cislo Vybavuje/linka Bratislava 

MAGS SNM 50628/2014 MAGS 52628/2014/288199 lng..Borsukova 10.07.2014 
299529/2014 59 356 968 

Vec 

Odpoved' na ziadosf o informaciu 

Na zaklade VaSej ziadosti Vam v zmysle §11 ods. 6 zakona c. 563/2009 Z. z. o sprave 
dani (danovy poriadok) a o zmene a doplneni niektorych zakonov oznamujeme nasledovne: 

Referat ostatnych miestnych dani apoplatku neeviduje v evidencii dane za uzivanie 
verejneho priestranstva a v evidencii dane za ubytovanie spolocnost' Imagine Development, 
s.r.o., Kutlikova 13, 851 02 Bratislava, iCO 36 651 231 

V evidencii miestneho poplatku za komimalny odpad za spolodnosf Imagine 
Development, s.r.o., Kutlikova 13, 851 02 Bratislava, iCO 36 651 231 ku dnu 07.07.2014 
eviduje pohl'adavku po lehote splatnosti. 

Referat fyzickych osob dane z nehnutel'nosti neeviduje v evidencii spolocnost' Imagine 
Development, s.r.o., Kutlikova 13, 851 02 Bratislava , ICO 36 651 231. 

Referat pravnickych osob dane z nehnutel'nosti eviduje za spolocnost' Imagine 
Development, s.r.o., Kutlikova 13, 851 02 Bratislava , ICO 36 651 231 ku dnu 10.07.2014 
pohl'adavku na dani z nehnuternosti po lehote splatnosti. 

S pozdravom BLV:-

Ing. Peter Michalicka 
veduci oddelenia 

Blagoevova 9, 3 poschodie 

TELEF6N FAX BANKOVt SPOJENIE iCO INTERNET E-MAIL 
02/59 35 69 00 02/59 35 69 71 CSOB 25829413/7500 603 481- viww.bratislava.sk dane@bratislava.sk 



ZMLUVA O NAJME POZEMKOV 
c. 08-83-0497-13-00 

Zmluvne strany: 

1. HIavne mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Sidlo : Primacialne nam. 1, 814 99 Bratislava 
Zastupuje: doc. RNDr. Milan Ftacnik, CSc. primator hlavneho mesta SR Bratislavy 
Peiiazny listav : Ceskoslovenska obchodni banka a.s. 
Cislo uCtu: 25828453/7500 
iCO: 00 603 481 
DIG: 2020372596 

(d'alej len „prenajimater') 

2. Obchodne meno : Imagine Development s.r.o. 
Sidlo : Kutlikova 13, 851 02 Bratislava 
Zastupuje : Ing. Boris H r b ^ , konatel' spolocnosti 

Ing. arch. Drahan PetroviC, konatel' spolo5nosti 
podl'a Vypisu z Obchodneho registra Okresneho sudu Bratislava I, 
Oddiel: Sro, Vlozka Cislo : 41397/B. 

Peiiazny ustav : UniCredit Bank Slovakia a.s. 
Cislo lietu: 1063214000/1111 
I C O : 36 651 231 
DiC : SK2022223060 

(d'alej len „ndjomca") 

uzatv^aju podl'a § 663 a nasi. ObcSianskeho zdkotmi'ka tuto zmluvu o najme pozemkov : 

CUnok I 
Predmet a u£el najmu 

1. Prenajimatel' je vlastnikom nehnuternosti - pozemkov v Bratislave, katastralne uzemie 
Petrzalka, zapisanych v udajoch Sprdvy katastra pre hlavne mesto SR Bratislavu, na liste 
vlastnictva 5. 2042 ako pare. c. 939 - zastavan6 plochy a nadvoria o vymere 2578 m^ 
a pare. 5. 940/3 - ostatne plochy vo vymere 51354 m^, ktora je podl'a identifikacie vedena 
na L V pred Z M V M c. 2042 ako sucasf pare. 5. 5988/1. 

2. Prenajimatel' prenechava anajomca prijima do najmu za podmienok uvedenych vtejto 
zmluve 5asti pozemkov uvedenych v odseku 1 tohto 51^nku : Cast' pare. c. 939 - zastavane 
plochy a nadvoria vo vymere 2352 m^ acasf pare. 6. 940/3 - ostatn^ plochy vo vymere 
273 m , spolu 2625 m , nachddzajuce sa na Kutlikovej ulici v Bratislave tak, ako je 
zakreslene v snimke z katastralnej mapy, mapov^ list 6. 9-2/22 (d'alej len „pozemky" 
alebo „predmet ndjmu"). Snimka z katastralnej mapy s vyznaCenim predmetu n^jmu je 
neoddeliternousuCast'ou tejto zmluvy ako jej priloha 5. 1. 



3. Ueelom najmu je rekonStrukcia pristupovej komunMcie, vybudovanie a uzivanie 
parkovacich miest (cca 42 miest) a spevnenych ploch, vybudovanie verejneho osvetlenia 
k novej stavbe „Projekt Kutlikova, Dva bytove domy", na pare. £. 946/1. 
Najomca sa zavazuje predmet najmu vjaizivat* vyluCne na dohodnuty uCel. Pre pripad 
nesplnenia tejto povinnosti dojednali zmluvnC strany v sulade sust. § 544 a nasi. OZ 
zmluvnu pokutu, ktoni je prenajimatel' opravneny pozadovaf od ndjomcu vo vygke 17,00 
Eur za kazdy, aj zadaty deii trvania porusenia tohto zdvazku. Ndjomca sa suCasne zmluvnu 
pokutu podl'a predchddzajucej vety zavazuje zaplatif na zaklade prenajimatel'om zaslanej 
faktiiry. 

4. Najomca prehlasuje, ze je oboznameny so stavom predmetu najmu, tento je v stave 
sposobilom na dohodnute uzivanie a v takom stave ho do najmu prebera. 

Clanok II 
Vznik, doba a ukoncenie najmu 

^ 1. Najom sa dojednava na dobu neurcitu a za£ne plynuf dnom nadobudnutia ucinnosti tejto 
* zmluvy podl'a filanku VI ods. 8 tejto zmluvy. 

2. Najomny vzfah moze byf ukonCeny : 
a) pisomnou dohodou zmluvnych stran, alebo 
b) vypoved'ou prenajimatefa a to i bez udania dfivodu, alebo 
c) vypoved'ou ndjomcu s tym, ie ndjomca je opravneny ndjomnu zmluvu vypovedaf bez 

udania d6vodu len do doby zahdjenia stavebnych prdc na predmete najmu. Po termine 
zahdjenia pr^c je ndjomca oprdvneny od najomnej zmluvy len jednostrarme odstupif 
V sulade s pism. e) ods. 2 tohto (Sldnku, alebo 

d) odstupenlm od tejto zmluvy prenajimaterom v pripade nezaplatenia dojednaneho 
najomneho v lehote splatnosti uvedenej v cl. HI ods. 2 tejto zmluvy 

e) odstupenim od zmluvy v sulade s touto zmluvou a/alebo s prisluSnymi ustanoveniami 
ObCianskeho zakormika. 

3. V pripadoch odstupenia od zmluvy je odstupenie u5iime dnom, ked' pisomnosf 
sprejavom vole jednej zmluvnej strany o odstupeni bude, doruCena druhej zmluvnej 
strane. Diiom doruCenia pisomnosti podl'a predchddzajucej vety sa t^to zmluva zruSuje 
(ex nunc). 

4. Pre pripad vypovede dojednali zmluvn^ strany trojmesaCnu vypovednu lehotu. 
Vypovednd lehota sa bude poCitaf od prv6ho dna mesiaca nasledujuceho po doruceni 
vypovede druhej zmluvnej stane. 

5. Zmluvn^mi stranami bolo dohodnuty v sulade s ust. § 36 ods. 2 OZ, ze dnom podpisania 
Zmluvy o bezodplatnom prevode pristupovej komunikdcie, parkoviska a ostatnych 
spevnenych ploch do majetku prenajimateFa, zanikne zmluva o najme. Za prenajimatefa 
bude pre potreby naplnenia tohto ustanovenia konaf oddelenie spravy nehnutefnosti 
Magistrdtu hlavneho mesta SR Bratislavy - vo veci pripravy auzatvarania Zmluvy 
0 bezodplatnom prevode. 
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6. Ku diiu zahajenia kolaudaCneho konania sa najomca zavazuje prerokovaf poziadavky 
tykajuce sa pristupovej komunikacie, parkoviska a ostatnych spevnenych ploch 
prisliichajucich ku komunikacii II. triedy s oddelem'm spravy komunikacii Magistratu 
hlavneho mesta SR Bratislavy. Jedna sa o podmienku pripadneho nasledneho preberania 
stavieb do majetku a spravy. 

7. Prenajiraater si vyhradzuje pravo prevzatie vybudovanych stavieb do majetku alebo 
spravy odmietnut*, a to najma v pripade, ak sa bude jednat' o verejn^ udelov^ komunikacie 
akn im prisluchajiice parkoviskd aspevnene plochy, ktore sa nezarad'ujii do siete 
miestnych komiuiikacii. 

CHnok III 
Uhrada za najom 

1. Najomne za predmet najmu je stanovene podl'a uznesenia Mestskeho zastupitel'stva 
hlavneho mesta SR Bratislavy 6. 1291/2013 zo dila 24.10.2013 vo vyske 1,00 Eur 
(slovom: jedno euro) za cely predmet ndjmu vo vymere 2625 m^ a za celu dobu najmu. 

2. Ndjomca sa najomne zavSzuje uhradit' do 15 dni od uciimosti tejto zmluvy na ucet 
prenajimatel'a 5. 25828453/7500, variabilny symbol VS 883049713 v CsOB a.s. 

3. Najomne a ostatne financne plnenia sa povazujti za uhradene dnom pripisania na ucet 
prenajimatel'a. 

4. V pripade, ze ndjomca pri platbe neuvedie obdobie, za ktore sa uhrada plati, alebo uvedie 
obdobie, ktore uz bolo uhradene, alebo ak z uhrady nebude zrejme, za ktore obdobie 
najomca uhradu poukazuje, je obdobie, ktore bude uhradou pokryte, opravneny urcit' 
prenajimatel' sam, prenajimatel' spravidla pokryje najstarSiu splatnii pohl'addvku. 

5. Zmluvne strany sa dohodli, ie ak najomca nezaplati najoimie v dohodnutom termine 
riadne av6as, je povinny zaplatif prenajimatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z 
dlinej simiy za kaidy aj zacaty deii trvania nesplnenia tejto povinnosti. Povinnosf 
najomcu platif uroky z omeskania podl'a § 517 ods. 2 Obdianskeho zakonnika nie je 
tymto dotknuta. 

Clanok IV 
Prava a povinnosti najomcu, sankcie 

1. Najomca je poviimy uiivaf predmet ndjmu v sulade s prdvnymi predpismi, ktore sa 
vzt'ahuju na predmet najmu a v rozsahu a na u£el dohodnuty v tejto zmluve. Taktiez je 
povinny na vlastn6 naklady zabezpecif jeho ochranu pred pogkodenim alebo zneuzitim. 

2. Najomca sa zavazuje riadne sa staraf o predmet ndjmu, najmS zabezpecovaf na vlastne 
naklady vsetky upravy a udrzbu ako aj zndsaf zo svojho naklady spojene s neprimeranym 
uiivanim predmetu ndjmu. 

3. Najomca je poviimy dodrziavaf zak. fi. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach 
(cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov. 
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4. Ndjomca nie je opravneny daf predmet najmu do podnajmu alebo inej dispozicie tretej 
osobe bez predchddzajuceho pisomneho suhlasu prenajimateFa. Za porusenie tejto 
povinnosti je prenajimatel' opravneny pozadovaf od ndjomcu zmluvnu pokutu vo vygke 
17,00 Eur za kaidy, aj zaCaty deft trvania poruSenia tejto povinnosti. Ndjomca sa sucasne 
zmluvnu pokutu podfa predchddzajucej vety zavazuje zaplatif. 

5. Ndjomca na predmete ndjmu preberd povinnosti prenajimatefa ako vlastnika, ktore 
vyplyvaju zo vseobecne zavSznych nariadeni Hlavneho mesta SR Bratislavy a mestskej 
£asti Bratislava - Petrzalka v platnom zneni, tykajuce sa najma dodriiavania Cistoty, 
poriadku, udriiavania mestskej zelene a zimnej udrzby a pod. a z platnych pravnych 
predpisov tykajucich sa najma protipoziamej ochrany, hygienickych predpisov, ochrany 
majetku a pod. 

6. Ndjomca je povinny zabezpeCif zne§kodnovanie komundlneho odpadu oprdvnenou 
osobou podl'a V Z N hlavneho mesta SR Bratislavy c. 12/2001 o nakladani s komundlnymi 
odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi na uzemi hlavneho mesta. 

7. Ndjomca sa zavazuje : 
7.1. zvolif vhodny sposob vystavby s ohl'adom minimalizacie zasahov do stromov 
rastucich na predmete najmu ajeho okoli, prace vykonaf odbomou firmou, aby nedoslo 
k po§kodeniu drevin, 
7.2. povrchovu upravu parkovacich miest zrealizovaf zmateridlov, ktore zabezpecia 
priesaky dazd'ovej vody, 
7.3. zabezpeiSif Cistotu a poriadok v dotknutom uzemi. 
Za nesplnenie ktorejkol'vek z povinnosti podl'a bodu 7.1, 7.2, 7.3, tohto odseku je 
prenajimatef oprdvneny poiadovaf od ndjomcu zmluvnu pokutu v sume 300,00 Eur. 
Najomca sa sucasne zavazuje zaplatif zmluvnu pokutu podfa predchddzajucej vety na 
zdklade prenajimatefom zaslanej faktury. Povinnosti zaplatif zmluvnu pokutu sa ndjomca 
zbavi len v pripade, ze zo strany oddelenia zivotneho prostredia a mestskej zelene, dqjde 
k prehodnoteniu vyggie uvedenych podmienok a stanovenie novych. Uvedenu skutoCnosf 
je povinny preukdzaf ndjomca. 

8. Najomca nie je oprdvneny obmedzif pristup verejnosti na parkovisko, uzivanie 
parkoviska spoplatnif, ani vyhradif parkovacie miesta pre kpnkretne motorov6 vozidld 
alebo konkr^tne fyzicke alebo prdvnickC osoby. Za poruSenie ktorejkofvek poviimosti 
uvedenej vprvej vete tohto odseku je prenajimatef oprdvneny pozadovaf od ndjomcu 
zmluvnu pokutu vo vygke 34,00 Eur za kazd^, aj zacaty defi trvania poruSenia tejto 
povinnosti. Ndjomca sa suCasne zmluvnu pokutu podl'a predchddzajucej vety zavazuje 
zaplatif. 

9. Zodpovednosf za skody na predmete najmu sa riadi ustanoveniami VI. Casti, prvej a 
druhej hlavy ObCianskeho zdkonnika. 

10. Najomca je poviimy predloiif prenajimatefovi (prostrednictvom oddelenia spravy 
nehnutefnosti) kopiu prdvoplatn6ho uzemneho rozhodnutia na stavbu na predmete ndjmu 
do 15 dni od nadobudnutia jeho prdvoplatnosti. Za nesplnenie tejto povinnosti je 
prenajimatef oprdvneny pozadovaf od ndjomcu zmluvnu pokutu v sume 17,00 Eur za 
kazd^, aj zacaty den trvania poruSenia tejto poviimosti. V pripade, ze prdvoplatne uzemne 
rozhodnutie nebude vydane do 31.12.2014 je prenajimatef oprdvneny poiadovaf od 
najomcu zmluvnu pokutu vo vy5ke 300,00 Eur, a to v pripade ak tato lehota uplynula 



V dosledku subjektivneho zavinenia najomcu. Najomca sa sucasne zmluvn6 pokuty podl'a 
tohto odseku zavazuje zaplatif na zdklade prenajimatel'om zaslanej faktury. 

11. Najomca je povinny predlozif prenajimatefovi (prostrednictvom oddelenia spravy 
nehnutefnosti) kopiu pravoplatnCho stavebneho povolenia na stavbu na predmete najmu 
do 15 dni od nadobudnutia jeho pravoplatnosti. Za nesplnenie tejto povinnosti je 
prenajimatef opravneny pozadovaf od ndjomcu zmluvnu pokutu v sume 17,00 Eur za 
kazdy, aj zaCaty deii trvania poru§enia tejto povinnosti. V pripade, ie prdvoplatne 
stavebne povolenie nebude vydan6 do 31.12.2015 je prenajimatef opravneny pozadovaf 
od ndjomcu zmluvnu pokutu vo vySke 300,00 Eur, a to v pripade ak tato lehota uplynula 
V dosledku subjektivneho zavinenia ndjomcu. Ndjomca sa suCasne zmluvn^ pokuty podfa 
tohto odseku zavazuje zaplatif na zdklade prenajimatefom zaslanej faktury. 

12. Ndjomca je povinny predlozif prenajimatefovi (prostrednictvom oddelenia spravy 
nehnutefnosti) kopiu pravoplatn^ho kolaudaCneho rozhodnutia na stavbu na predmete 
ndjmu do 15 dni od nadobudnutia jeho prdvoplatnosti. Za nesplnenie tejto povinnosti je 
prenajimatef oprdvnen^ poiadovaf od ndjomcu zmluvnu pokutu v sume 17,00 Em: za 
kazdy, aj zaCaty den trvania poru§enia tejto povinnosti. V pripade, ze prdvoplatne 
kolaudacn^ rozhodnutie nebude vydane do 31.12.2017 je prenajimatef oprdvneny 
pozadovaf od najomcu zmluvnu pokutu vo v^Ske 300,00 Eur, a to v pripade ak tdto lehota 
uplynula v dosledku subjektivneho zavinenia ndjomcu. Ndjomca sa sucasne zmluvne 
pokuty podfa tohto odseku zavazuje zaplatif na zdklade prenajimatefom zaslanej faktury. 

13. V pripade skonCenia ndjmu pred vydanim kolaudaCneho rozhodnutia je ndjomca povinny 
uviesf predmet ndjmu do povodneho stavu, v pripade skonCenia najmu po vydani 
kolaudacneho rozhodnutia je ndjomca povinny odovzdaf predmet ndjmu v stave 
zodpovedajucom dohodnut^mu uiivaxiiu, tzn., ie bez odstrdnenia uskutoCnenych uprav, 
zmien azdsahov na predmete ndjmu, pokial' sa s prenajimatel'om nedohodne inak. 
V pripade, ak ndjomca vrdti prenajimatefovi (Zmluvou o bezodplatnom prevode) casti 
predmetu najmu, uvedene v 61. I ods. 1 tejto zmluvy, po vydani kolaudaCneho 
rozhodnutia, povol'ujuceho uiivanie stavieb vybudovanych na tychto Castiach predmetu 
ndjmu, nie je najomca povinny poskytovaf prenajimatefovi plnenie za vybudovanie a 
umiestnenie stavieb na uvedenych Castiach predmetu ndjmu; je v§ak povirmy previesf 
vlastnictvo k vybudovanym stavbam na predmete najmu na prenajimatefa. Za nesplnenie 
povinnosti uvedenej v prvej vete tohto odseku vyluCne z dovodov na strane ndjomcu, si 
zmluvn^ strany dojednali zmluvnu pokutu vo vygke 17,00 Eur, za kaid^ aj zaCat^ deii, 
nasledujuci po dni, v ktorom sa md predmet ndjmu uviesf do p6vodneho stavu, ktoru md 
prenajimatef prdvo od ndjomcu pozadovaf. Ndjomca sa su£asne zmluvnu pokutu podfa 
predchadzajucej vety zavSzuje zaplatif, ak mu ju prenajimatef oprdvnene vyuCtuje. 
Uhradenim zmluvnej pokuty sa ndjomca nezbavuje povmnosti uhradif prenajimatefovi 
§kodu sposobenii nemoinosfou uiivaf predmet ndjmu za Cas do uvedenia predmetu 
ndjmu do stavu zodpovedajucom dohodnutemu sposobu uiivania a odovzdania predmetu 
ndjmu do majetku prenajimatefa. Zmluvna pokuta sa v tychto pripadoch do ndhrady 
§kody nezapoCitava. 

14. Ndjomca berie na vedomie a suhlasi s tym, ie odo diia nasledujuceho po skonCeni ndjmu 
podfa tejto zmluvy a i do diia skutoCnCho odovzdania stavebnych objektov vybudovanych 
na predmete ndjmu do majetku prenajimatefa je poviimy platif prenajimatefovi uhradu za 
uiivanie predmetu ndjmu bez prdvneho titulu vo vyske rocn^ho ndjomneho dohodnuteho 
v £1. Ill ods. 1, pism. c) tejto zmluvy. Uhradu za uiivanie podl'a predchddzajucej vety sa 



najomca zavazuje uhrddzat* v pravidelnych mesadnych platbach vzdy najneskor do 15 dna 
nasledujuceho mesiaca na uCet a variabilny symbol uvedeny v £1. Ul ods. 2 tejto zmluvy. 

15. Najomca sa zavazuje bez zbytocn^ho odkladu oznamif prenajimatel'ovi kazdu zmenu 
svojej pravnej subjektivity ako aj me skutoCnosti (zmenu mena, sidla, adresy, prevodu 
vlastm'ckeho prdva k stavbe a pod.), ktore by mohli ovplyvnif ndjom. Za nesplnenie tejto 
povinnosti je prenajimatel' opravneny pozadovaf od najomcu zmluvnu pokutu v simie 
70,00 Eur. Najomca sa sucasne zmluvnu pokutu podfa predchadzajucej vety zavazuje 
zaplatif. 

16. V sulade s ust. § 545 OZ bolo zmluvnymi stranami dohodnute, ze prenajimatef je 
oprdvneny pozadovaf od ndjomcu ndhradu skody spojenu s porusenim povinnosti 
ndjomcu, na ktore sa vzfahuje zmluvna pokuta podl'a tejto zmluvy vo vygke presahujucej 
vysku dohodnutej zmluvnej pokuty. 

17. Zmluvne strany sa dohodli, ze pre potreby doruCovania akejkofvek pisomnosti bude 
miestom doruCenia ndjomcu: 
a) sidlo najomcu, zapisane v obchodnom registri, 
b) adresa trvaleho pobytu statutdmeho zdstupcu ndjomcu, 
c) miesto, kde bude najomca alebo osoba oprdvnend konaf v mene ndjomcu, zastihnutd. 

18. Ndjomca berie na vedomie a suhlasi s tym, ze pisomnosf doruCend do miesta doruCenia 
podfa odseku 17 bude povazovand za doruCenu priamo do vlastnych ruk, a to i v pripade, 
ak bude vrdtena prenajimatefovi ako pisomnosf ndjomcom neprevzatd. Ak nebude mozne 
ndjomcovi pisomnosf doru5if na tuto adresu podfa odseku 17 tohto Cldnku a ina adresa 
nebude prenajunatefovi zndma, povazuje sa pisomnosf ndjomcovi za dorucenii dnom jej 
vrdtenia prenajimatel'ovi, a to aj v pripade, ze sa ndjomca o tom nedozvie. 

CIdnokV 
Vyhlasenia a zdruky 

1. Najomca podpisanim tejto zmluvy vyhlasuje azarucuje prenajimatel'ovi, ktory uzatvdra 
tuto zmluvu spoHehajuc sa na tieto vyhldsenia a zdruky, ie: 
1.1 ndjomca je pravnym subjektom platne existujucim podfa zdkonov Slovenskej 

republiky, podpisujuci je osoba oprdvnend konaf v mene ndjomcu, 
1.2 ndjomca nie je vupadku, nebol nim alebo jeho gtatutamym orgdnom alebo trefou 

osobou podan^ ndvrh na vyhldsenie konkurzu na jeho majetok a ani mu lipadok 
nehrozi, 

1.3 ndjomca nebol ako prdvnickd osoba zruseny, ci uz likviddciou alebo bez likvidacie 
a ani neprijal ziadne rozhodnutie za tymto lidelom, 

1.4 proti ndjomcovi nie je veden6 ziadne exekuCne a ani m6 konanie o vykon rozhodnutia 
alebo m6 obdobne konanie, ktoreho vysledkom by mohlo byf ak^kol'vek peiiaine 
alebo nepefiazne plnenie, alebo iny prdvny zavazok na farchu ndjomcu, ktory by 
mohol zmarif alebo sf azif plnenie zdvazkov najomcu vyplyvajiicich z tejto zmluvy. 

2. V pripade, ze sa akekofvek vyhldsenie alebo zdruka podfa bodu 1 tohto clanku ukdze ako 
nepravdivd alebo zavddzajuca, bude sa to povazovaf za hrub^ porugenie tejto zmluvy, 
oprdviiujuce prenajimatefa od tejto zmluvy jednostranne odstupif ako aj oprdvnujuce 
prenajimatefa pozadovaf od najomcu ndhradu skody, ktord mu nepravdivym alebo 
zavadzajucim vyhlasem'm alebo zdrukou vznikla. 



Clanok VI 
ZavereSne ustanovenia 

1. K zmene dohodnutych podmienok najmu moie dqisf len na zaklade vzajomnej dohody 
zmluvnych stran formou pisomneho dodatku alebo ak to vyplyva zo zmien a doplnkov 
platnych vseobecne zdvaznych pravnych predpisov. 

2. Pre pravne vzfahy touto zmluvou zvldSf neupravene platia prislusne ustanovenia 
Obeianskeho zakonnika a ostatnych platnych vSeobecne zavSznych pravnych predpisov. 

3. Najom pozemkov schvalilo Mestske zastupitefstvo hlavneho mesta SR Bratislavy 
uznesenim C. 1291/2013 zo diia 24.10.2013 v sulade s ustanovemm § 9a ods. 9 pism. c) 
zakona c. 138/1991 Zb. o majetku obci v zneni neskorsich predpisov. Uznesenie 
mestskeho zastupitefstva podfa predchadzajucej vety je neoddelitefnou sucasf ou zmluvy 
ako priloha 6. 2. 

4. Pokial' sii v tejto zmluve, jej dodatkoch a/alebo prilohdch a/alebo osobitnych dohodach 
k tejto zmluve, ich dodatkoch alebo prilohdch, odkazy na Prislu§ne pravne predpisy alebo 
ich ustanovenia, ktor^ boli medzicasom zmenene, opatovne prijat^ alebo priamo ci 
nepriamo nahraden^ inymi PrisluSnymi pravnymi predpismi alebo ich ustanoveniami, 
povazuju sa tieto odkazy za odkazy na Prislusne pravne predpisy alebo ich ustanovenia, 
ktore boli zmenen^ opatovne prijate alebo priamo ci nepriamo nahradzaju povodne 
Prislusne prdvne predpisy alebo ich ustanovenia, v ich platnom zneni. V pripade, ak sa 
niektor^ ustanovenie tejto zmluvy ukaze (alebo sa neskor stane) neplatnym alebo 
neucmnym alebo neaplikovatefnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, 
ktore zostavaju platne a u6inne. Zmluvne strany sa zavazujii dohodou nahradif neplatne 
alebo neudinne alebo neaplikovatefne ustanovenie novym ustanovenim, ktore zodpoveda 
povodne zamySfan^mu u£elu neplatn^ho alebo neuCiimeho alebo neaplikovatefneho 
ustanovenia a to v lehote tridsiatich (30) dni odo diia dorueenia vyzvy jednej zmluvnej 
strany druhej zmluvnej strane. 

5. Zmluva sa vyhotovuje v 7-ich vyhotoveniach s platnosfou originalu, z ktorych po jej 
podpisani zmluvnymi stranami prenajimatef dostane 5 a ndjomca 2 vyhotovenia. 

6. Zmluvne strany sa dohodli, ze v pripade akychkofvek sporov z tejto zmluvy alebo na 
zdklade tejto zmluvy bude ich rieSenie vprdvomoci prisluSnych slovenskych sudov za 
pouzitia slovenskeho prava. 

7. Zmluvne strany vyhlasuju, ze tiito zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie v tiesni za 
napadne nevyhodnych podmienok, preCitali ju, porozumeli jej a nemaju proti jej forme a 
obsahu iiadne namietky, to potvrdzujii vlastnorucnymi podpismi. 

8. Tdto zmluva nadobuda platnosf diiom podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a 
u£mnosf diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia podfa ust. § 47a ods. 1 zdk. c. 
546/2010 Z. z., ktorym sa dopliia ObCiansky zdkonnik v spojeni sust. § 5a zdk. 6. 
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe kinformdcidm a o zmene a doplneni niektorych 
zdkonov v zneni neskorsich predpisov. 
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9. Zanikom ucinnosti tejto zmluvy nie je dotknuta ucinnosf tych ustanoveni zmluvy, ktorych 
u6innosf podl'a tejto zmluvy a/alebo vzhl'adom na ich upravu a/alebo povahu ma trvat' aj 
po skonceni uciimosti tejto zmluvy. 

V Bratislave diia. 'IJIJ^. V Bratislava c M a i : . l f . ; : i ^ I i 

Prenaj imatel': Naj omca: 
Hlavn6 mesto SR Bratislava Imagine Development s.r.o. 

doc. RNDr. Milan Ftacnik, CSc. 
primator 

ris HJrban 
spolocnosti 

Ing. arch. Drahan Petrovic 
konatel' spolocnosti 
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HLAVNE MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 
Primacialne nam. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 

Magistral hlavneho mesta SR Bratislavy 
oddelenie spravy nehnuternosti 

TU 

Vas list cislo/zo dna Nase cislo Vybavuje/linka Bratislava 
MAGSOOR/2013 Ing. Kiczegova/133 29. 10. 2013 

Vec: 
Odpis uznesenia Mestskeho zastupitel'stva hlavneho mesta SR Bratislavy c. 1291/2013 zo 
dna 24. 10. 2013, prijatefao k bodu Navrh na schv l̂enie pripadu hodneho osobitneho 
zretei'a tvkaiuceho sa naimu pozemkov v Bratislave, k. u. Petrî alka, pare, c. 939 a pare, 
c. 940/3, pre spoloCnosf Imagine Development s.r.o.. so sidlom v Bratislave 

Uznesenie c. 1291/2013 

zo dna 24. 10. 2013 

Mestske zastupitel'stvo po prerokovani materiaiu 

schval'uje 
ako pripad hodny osobitneho zretel'a podl'a § 9a ods. 9 pism. c) zakona SNR c. 138/1991 
Zb. 0 majetku obci v zneni neskorSich predpisov najom pozemkov registra „C" v k. li. Petrzalka, 
cast' pare. c. 939 - zastavane plochy a nadvoria vo vymere 2 352 m^, cast' pare. c. 940/3 -
ostatne plochy vo vymere 273 m , spolu 2 625 m , za uCelom rekonstrukcie pristupovej 
komunikacie, vybudovania a uzivania parkovacich miest (cca 42 miest) a spevnenych ploch, 
vybudovania verejneho osvetlenia k novej stavbe „Projekt Kutlikova, Dva bytove domy", pare, 
c. 946/1, pre spolocnost' Imagine Development s.r.o., so sidlom Kutlikova 13 v Bratislave, ICO 
36651231, za najomne 1,00 Eur/cely predmet najmu/cela doba najmu, 

s podmienkou: 

Najomna zmluva bude najomcom podpisana do 30 dni od schvalenia uznesenia v Mestskom 
zastupitel'stve hlavneho mesta SR Bratislavy. V pripade, ze najomna zmluva v tejto lehote 
nebude najomcom podpisana, toto uznesenie strati platnosf. 

Za spravnosf odpisu uznesenia: Mgr. Dagmar Kramplova 
veduca organizacneho oddelenia 

I^lagistratu hlavneho mesta SR Bratislavy 

Primacialne nSm, 1, II. poschodie, 6. dveri 221 

TELEFON FAX B A N K 0 V 6 SPOJENIE iCO INTERNET E-MAIL 
07/59 356 133 07/59 356 500 V O B 6327012/0200 603 481 www.bratislava.sk oor(®bratislava,sk 





















DODATOK č. 08-83-0497-13-01 
k  ZMLUVE  O NÁJME  POZEMKOV č.   08 - 83 – 0497 - 13 – 00 

 
 

Zmluvné strany: 

 
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
       Sídlo :  Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 

Zastupuje:  doc. RNDr. Milan  Ftáčnik, CSc. primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Bankové spojenie :    Československá obchodná banka a.s. 

       Číslo účtu (IBAN) :   SK5875000000000025828453 
       BIC (SWIFT) :           CEKOSKBX 
       IČO :                          00603481 
       DIČ :                          2020372596 

       
(ďalej len „prenajímateľ“ ) 
 

a 
 
2. Obchodné meno :   Imagine Development s.r.o. 

Sídlo :  Kutlíkova 13, 851 02 Bratislava  
Zastupuje :  Ing. Boris Hrbáň, konateľ spoločnosti 
                   Ing. arch. Drahan Petrovič, konateľ spoločnosti 
     podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I,  
     Oddiel : Sro, Vložka číslo : 41397/B.  
Peňažný ústav :    UniCredit Bank Slovakia a.s. 
Číslo účtu :           1063214000/1111 
IČO :                     36 651 231 

        DIČ :                     SK2022223060 
 
(ďalej len „nájomca“) 
 

uzatvárajú tento Dodatok č. 08-83-0497-13-01 (ďalej len „dodatok č. 1“) ku Zmluve o nájme 
pozemkov č. 08-83-0497-13-00 zo dňa 18.11.2013 (ďalej len „zmluva“) : 

 
 

Čl. I 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Nájomca a prenajímateľ v súlade s uznesením MsZ č. 1291/2013 zo dňa 24.10.2013 uzatvorili 

dňa 18.11.2013 Zmluvu o nájme pozemkov č. 08-83-0497-13-00, ktorou boli prenajaté 
pozemky v k. ú. Petržalka, LV č. 2042, časť parc. č. 939 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 2352 m2, časť parc. č. 940/3 – ostatné plochy vo výmere 273 m2, spolu 2625 m2, za 
účelom rekonštrukcie prístupovej komunikácie, vybudovania a užívania parkovacích miest (cca 
42 miest) a spevnených plôch, vybudovania verejného osvetlenia k novej stavbe „Projekt 
Kutlíkova, Dva bytové domy“ na parc. č. 946/1. Doba nájmu bola dojednaná na dobu neurčitú.  

 
 



 - 2 - 

 
 
2. Dňa 9.6.2014 nájomca požiadal prenajímateľa o uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve za 

účelom doplnenie predmetu nájmu o  časť pozemku parc. č. 936 – ostatné plochy vo výmere 27 
m2, na ktorom bude realizovaný stavebný objekt SO 05 Verejné osvetlenie – napojenie na 
rozvody a nasvietenie prechodu pre peších k novej stavbe „Projekt Kutlíkova, Dva bytové 
domy“, z dôvodu upresnenia a technického preriešenia projektovej dokumentácie k 
vydaniu stavebného povolenia. 

 
3. V súlade s uvedeným v ods. 1, 2 tohto článku dohodli sa zmluvné strany na uzatvorení tohto 

dodatku k nájomnej zmluve, predmetom ktorého je doplnenie predmetu a účelu nájmu. 
 

 

Článok  II 
Zmeny zmluvy 

 
1. V čl. I ods. 1, 2 a 3 zmluvy sa dopĺňajú a znejú : 
 

1. Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľností – pozemkov v Bratislave, katastrálne územie 
Petržalka, zapísaných v údajoch Správy katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu, na liste 
vlastníctva č. 2042 ako parc. č. 939 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2578 m2 
a parc. č. 940/3 – ostatné plochy vo výmere 51354 m2, ktorá je podľa identifikácie vedená 
na LV pred ZMVM č. 2042 ako súčasť parc. č. 5988/1, parc. č. 936 – zastavané plochy a 
nádvoria vo výmere 37192 m2, ktorá je podľa identifikácie vedená na LV pred ZMVM č. 
1748 ako súčasť parc. č. 6001/17.   
 

2. Prenajímateľ prenecháva a nájomca prijíma do nájmu za podmienok uvedených v tejto 
zmluve časti pozemkov uvedených v odseku 1 tohto článku :  časť parc. č. 939 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 2352 m2 a časť parc. č. 940/3 – ostatné plochy vo výmere 
273 m2 a časť parc. č. 936 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 27 m2, spolu 2652 
m2, nachádzajúce sa na Kutlíkovej ulici v Bratislave tak, ako je zakreslené v snímke 
z katastrálnej mapy, mapový list č. 9-2/22 (ďalej len „pozemky“ alebo „predmet nájmu“). 
Snímka z  katastrálnej mapy s vyznačením predmetu nájmu je neoddeliteľnou súčasťou 
tejto zmluvy ako jej príloha  č. 1. 

 
3. Účelom nájmu je rekonštrukcia prístupovej komunikácie, vybudovanie a užívanie 

parkovacích miest (cca 42 miest) a spevnených plôch, vybudovanie verejného osvetlenia 
(SO 05 Verejné osvetlenie prístupovej komunikácie, Napojenie na rozvody a nasvietenie 
prechodu pre peších) k novej stavbe „Projekt Kutlíkova, Dva bytové domy“, na parc. č. 
946/1.  
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. OZ 
zmluvnú pokutu, ktorú je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu vo výške 17,00 
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. 
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2. V čl. III ods. 1 zmluvy sa mení a znie : 
 

1. Nájomné za predmet nájmu je stanovené podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 1291/2013 zo dňa 24.10.2013, zmeneného uznesením MsZ 
č. ...../2014 zo dňa ..............2014 vo výške 1,00 Eur (slovom: jedno euro) za celý predmet 
nájmu vo výmere 2652 m2 a za celú dobu nájmu.  

 
 
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o nájme pozemku č. 08-83-0497-13-00 zo dňa 18.11.2013 

ostávajú v platnosti bez zmeny. 
 
 

Článok III. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. 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. 

 
2. Tento dodatok sa vyhotovuje v 7-ich rovnopisoch s platnosťou originálu,  5 pre prenajímateľa a 

2 pre nájomcu.  
 

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 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. 

 

 

 

 

V Bratislave dňa ..............................                       V Bratislave dňa ................................ 
 
Prenajímateľ :    Nájomca : 
Hlavné mesto SR Bratislava    Imagine Development s.r.o. 
 
 
 
.........................................................                        ......................................................... 
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.                  Ing. Boris Hrbáň 
                    primátor                            konateľ spoločnosti 
 
 
 
       ......................................................... 
       Ing. arch. Drahan  Petrovič 
       Konateľ spoločnosti 



    


