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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, k. ú. Petržalka,  parc. č. 937/16 – ostatné plochy vo výmere 5855 m2 v celosti, parc. č. 
937/23 – ostatné plochy vo výmere 766 m2 v celosti, celkovo 6621 m2, za účelom výstavby a prevádzky 
zariadenia „Domu RAFAEL“ – centra poskytovania integrovanej zdravotnej a sociálnej starostlivosti 
pre ťažko a dlhodobo chorých, pre mladých ľudí s mentálnym a fyzickým postihnutím a pre ich rodiny 
na Kutlíkovej ulici v Bratislave, pre neziskovú organizáciu Rafael, n.o. so sídlom Medená 18 
v Bratislave, IČO 45741387,   za nájomné 1,00 Eur/celý predmet nájmu/celá doba nájmu, s podmienkou 
: 
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude 
nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET :  Pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy  
                        Pozemky registra „C“ KN, k. ú. Petržalka, Kutlíkova ulica 

- časť parc. č. 937/16 – ostatné plochy vo výmere 5855 m2 

- časť parc. č. 937/23 – ostatné plochy vo výmere  766 m2 

 
ŽIADATE Ľ : Názov organizácie: Rafael, n.o. 
                        Sídlo:   Medená 18, 811 02 Bratislava  
                        IČO:  45 741 387 
                        Štatutárny orgán:  Ing. Jana Hodeková – riaditeľka 
                         
                        Zakladateľ: Dom starostlivosti o ľudí, s.r.o. 
                                            Medená 18, 811 02 Bratislava 
                                            IČO: 47 239 638 
                         
ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKOV : 
                                                                                 celková      výmera na          účel 
     K.ú.          Parc. č.     LV č.    druh pozemku       výmera      prenájom         prenájmu 
Petržalka       937/16     2644      ostatné plochy       5855           5855          areál zariadenia                                                                                                                       
                      937/23     2644      ostatné plochy         766            766           Dom Rafael  
               –––––––––––––––––––––––––– 
                 6621 m2  
Pozemky sú vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, neboli zverené do správy príslušnej mestskej 
časti, neboli na ne uplatnené reštitučné nároky.  
 
ÚČEL NÁJMU :  
Výstavba a prevádzka zariadenia „Domu RAFAEL“ – centra poskytovania integrovanej zdravotnej 
a sociálnej starostlivosti pre ťažko a dlhodobo chorých, pre mladých ľudí s mentálnym a fyzickým 
postihnutím a pre ich rodiny na Kutlíkovej ulici v Bratislave. 
 
DOBA NÁJMU  : Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú. 
 
VÝŠKA NAVRHOVANÉHO  NÁJOMNÉHO :  
Návrh žiadateľa - Klient navrhuje symbolickú cenu vo výške : 
                          - Finančné plnenie - 1,00 Eur/celý predmet nájmu/celá doba nájmu  

- Vecné plnenie  - všetky náklady za komplexnú revitalizáciu parku a ročné náklady 
na správu a pravidelnú údržbu parku, parkoviska a komunikačných plôch v areáli 
zariadenia.   
 

Informatívny návrh  
Cena prenájmu stanovená v súlade s Rozhodnutím č. 28/2011 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
ktorým  sa  ustanovujú  ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno, vo výške: 
1. 14 Eur/m2/rok  - odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom 

nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo predstavuje pri 
výmere 6621 m2 ročne sumu 92 694,00 Eur (tabuľka č. 100, položka 11 – stavebná činnosť) 

2. 15,00 Eur/m2/rok – od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne 
právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu zariadenia, čo pri výmere 766 m2 predstavuje 
ročne sumu 11 490,00 Eur (tabuľka č. 100, položka 16 – objekty na služby) 

3. 6,00 Eur/m2/rok  - od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne 
právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu ostatných spevnených plôch a zelene, čo pri 
výmere 5855 m2 predstavuje ročne sumu 93 680,00 Eur (tabuľka č. 100, položka 121 – prístup na 
pozemok na nepodnikateľské účely, položka 191a – záhrady, zeleň). 

 
SKUTKOVÝ  STAV :  
 Nezisková organizácia Rafael, n.o., Medená 18, 811 02 Bratislava (ďalej len „žiadateľ“) 
podaniami zo dňa 23.4.2014 a 23.5.2014 požiadala hlavné mesto SR Bratislavu o prenájom pozemkov 
v k.ú. Petržalka, LV č. 2644, parc. č. 937/16 – ostatné plochy vo výmere 5855 m2 v celosti a parc. č. 
937/23 – ostatné plochy vo výmere 766 m2 v celosti, spolu 6621 m2, za účelom výstavby a prevádzky 



zariadenia „Domu RAFAEL“ – centra poskytovania integrovanej zdravotnej a sociálnej starostlivosti 
pre ťažko a dlhodobo chorých, pre mladých ľudí s mentálnym a fyzickým postihnutím a pre ich rodiny. 
Objekt je územne umiestnený v prírodnom prostredí lužného lesa s napojením na Kutlíkovú ulicu, 
miestnu komunikáciu II. triedy. Žiadateľ navrhol participáciu hlavného mesta na projekte formou 
schválenia symbolického nájomného ako započítanie navrhovaného vecného plnenia ročného 
nájomného za zrevitalizovanie parku a následnú správu a pravidelnú údržbu oddychového parku, 
parkoviska a komunikačných plôch v areáli zariadenia na náklady žiadateľa - zhodnotenie majetku 
hlavného mesta. 

Rafael, n.o. bola dňa 2.8.2013 založená spoločnosťou Dom starostlivosti o ľudí, s.r.o., Medená 
18, 811 02 Bratislava, ktorá podaniami zo dňa 29.10. a 14.12.2012 ako stavebník požiadala hlavné 
mesto o nájom uvedených pozemkov.  
Dňa 19.8.2013 medzi uvedenými subjektmi bolo uzatvorené MEMORANDUM o spolupráci pri 
realizácii projektu DOM RAFAEL, podľa ktorého prevádzkovateľom uvedeného zariadenie na základe 
osobitnej dohody uzatvorenej po kolaudácii stavby bude Rafael, n.o.  
Dňa 4.8.2014 uvedené subjekty uzatvorili aj Zmluvu o budúcej nájomnej zmluve, ktorou špecifikovali, 
že osobitnou zmluvou, ktorú uzatvoria po kolaudácii stavby „DOMU RAFAEL“ bude nájomná zmluva 
na dobu minimálne 20 rokov, na základe ktorej stavebník spoločnosť Dom starostlivosti o ľudí, s.r.o. 
odovzdá zariadenie do nájmu Rafael, n.o.  
Na základe týchto zmlúv uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom vyššie špecifikovaných pozemkov 
je odôvodnené pre nájomcu neziskovú organizáciu Rafael, n.o. 

Pôvodne zámer – výstavba Penzionu-zariadenia opatrovateľskej služby bol realizovaný Ing. 
Ľubicou Kočanovou, Haydnova 21, Bratislava ako stavebníkom a nájomcom na základe  Záväzné 
stanoviska hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti zo dňa 25.10.2005, Rozhodnutia 
mestskej časti Bratislava-Petržalka č. UKSP 14662-TX1/05,06-Kb-23 o umiestnení stavby, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť dňa 15.8.2006, Stavebného povolenia           č. UKSP 12733-TX1/08,09-Kb-
49, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.3.2009 a Zmluvy o dlhodobom nájme pozemkov č. 18-83-
0651-07-00 zo dňa 31.8.2007, Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 04-83-0652-07-00 zo dňa 5.10.2007 
(uzatvorených v súlade s Uznesením MsZ č. 186/2007 zo dňa 4.7.2007) a Zmluvy o nájme pozemkov č. 
08-83-1033-08-00 zo dňa 18.11.2008 uzatvorených hlavným mestom. K zámeru bolo vydané aj 
Ekologické stanovisko SAV – Ústav krajinnej ekológie SAV, doc. RNDr. Tatiany Hrčiarovej, CSc. zo 
dňa 11.11.2005 s konštatovaním, že navrhovaná stavebná aktivita v plnej miere zachováva prirodzené 
prostredie a je zameraná na humanizáciu obytného prostredia v mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
Súhlasné stanovisko hlavné mesto vyjadrilo aj listom zo dňa 21.11.2005 k umiestneniu stavby, vrátane 
inžinierskych sietí. 

Ing. Kočanová z dôvodu nedostatočných finančných prostriedkov projekt nemohla dokončiť. 
Zmluvou o postúpení práv a povinnosti zo dňa 3.9.2012 postúpila práva a povinnosti stavebníka na 
spoločnosť Dom starostlivosti o ľudí, s.r.o. a na základe žiadosti zo dňa 29.10.2012 boli uvedené 
zmluvy ukončené ku dňu 31.12.2012. Dlh na nájomnom Ing. Kočanovej vo výške 12 878,46 bol 
uhradený dňa 02.12.2013 Občianskym združením EKO PARK. 

Rozhodnutím č. UKSP 20326-TX1/2013-La-1, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.3.2013 
mestská časť Bratislava-Petržalka predlžila lehotu na dokončenie stavby o ďalšie dva roky stavebníkovi 
spoločnosti Dom starostlivosti o ľudí, s.r.o., t.j. do 7.3.2015.  

Stavba objektu „DOM RAFAEL“ je vo finálnom štádiu dokončenia a predpokladaná kolaudácia 
september 2014. Po kolaudácii stavby objektu, ku ktorému prislúchajú aj stavebné objekty „parkovisko 
a komunikačné plochy“, ako aj „zrevitalizovaný park“ nachádzajúci sa v areáli „DOMU RAFAEL“, 
ktorý nájomca zrevitalizuje v súlade s podmienkami oddelenia životného prostredia magistrátu na 
vlastné náklady,  nebudú odovzdané do vlastníctva a správy hlavného mesta, ale ostanú vo vlastníctve 
a nájme žiadateľa, ktorý bude zabezpečovať na vlastné náklady správu a pravidelnú údržbu uvedených 
plôch a starostlivosť o neoplotený zrevitalizovaný park. Parkovisko zostane verejné, nevyhradené, 
nebude spoplatňované, bude prístupné pre návštevníkov „DOMU RAFAEL“. 

Žiadateľ navrhol cenu prenájmu v celkovej výške 1,00 Eur/celý predmet nájmu/celá doba nájmu 
z dôvodu, že nedisponuje ďalšími finančnými prostriedkami, ktorými by dokončil tento humánny, 
charitatívny a nanajvýš potrebný projekt, ktorý doposiaľ financoval z finančných príspevkov fyzických 
osôb (zo zdrojov ako sú dary, granty, neštátne fondy a nadácie, benefity, príspevky podporovateľov, 
činnosti dobrovoľníkov, zbierok a pod.). Výšku navrhovaného nájomného odôvodnil aj ako formu 
spolupodieľania (participácie) sa hlavného mesta SR Bratislavy na tomto projekte odsúhlasením 
symbolického nájomného a navrhol pravidelné zveľaďovanie prenajatých pozemkov nájomcom na 
vlastné náklady (vecné plnenie ročného nájomného), tak aby slúžili ako „udržiavaná parková plocha – 
oddychový park“ pre obyvateľov Bratislavy, nakoľko sa pozemok v súčasnosti nachádza                             



v „katastrofálnom stave“, kde olamujúce sa suché dreviny ohrozujú životy a zdravie obyvateľov, 
nehovoriac o skládke asfaltu a iného nebezpečného odpadu ešte z doby „socialistickej výstavby 
Petržalky“. 

„DOM RAFAEL“ bude zastrešovať komplexnú lekársku, ošetrovateľskú, opatrovateľskú 
a sociálnu starostlivosť, za ktorú bude zodpovedať multidisciplinárny tím zložený z lekárov, 
zdravotných sestier, opatrovateľov, rehabilitačných pracovníkov, psychológov, sociálnych 
a duchovných pracovníkov. Bude prevádzkovaný výlučne na účely: 
1. Sociálne zariadenia: - Špecializované sociálne zariadenia 
                                     - Dom sociálnych služieb 
                                     - Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti 
2. Zdravotnícke zariadenia: - Hospic 
                                             - Dom s ošetrovateľskou starostlivosťou 
                                             - Liečebňa pre dlhodobo chorých 
                                             - Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti 

Návrh na nájom pozemkov 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 s umiestnením stavby hlavné mesto ako vlastník 
nehnuteľností súhlasilo, ako aj z dôvodu, že žiadateľ môže dokončiť prezentovaný zámer realizovaný na 
pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy na základe nájomnej zmluvy, ktorou preukáže 
svoj vzťah k pozemkom 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. 937/16,23 - funkčné využitie územia: parky, sadovnícke a lesoparkové  
       úpravy, číslo funkcie 1110, stabilizované územie. 

Podmienky funkčného využitia plôch: územia parkovej a sadovnícky upravenej zelene s úpravou 
lesoparkového charakteru.  
Neprípustné : stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 
a južná časť vymedzenej lokality popri komunikácií: ostatná ochranná a izolačná zeleň, číslo 
funkcie 1130, definované ako rozvojové územie 
Podmienky funkčného využitia plôch: územia plošnej a líniovej zelene s funkciou ochrany 
kontaktného územia pred nepriaznivými účinkami susediacich prevádzok a zariadení, dopravných 
zariadení, zeleň v ochranných pásmach vedení a zariadení technickej vybavenosti a sprievodná 
zeleň vodných tokov. V územiach je potrebné rešpektovať špecifické podmienky jednotlivých 
druhov ochranných pásiem..  
Neprípustné : stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 

� oddelenie územných generelov a GIS – okrajom pozemku evidujeme prechod 22 kV káblového 
vedenia, overiť trasu u prevádzkovateľa siete, ktorý stanoví podmienky pre navrhované stavebné 
aktivity       (Podmienka je zapracovaná v návrhu NZ (čl. IV ods. 10) 

� oddelenie dopravného inžinierstva – v zmysle platného ÚPN pozemok nie v kolízií so žiadnym 
dopravným výhľadovým zámerom mesta, v minulosti sa vyjadrovali v dotknutej lokalite 
k umiestneniu a výstavbe penziónu - zariadenia opatrovateľskej služby (pre dôchodcov), nakoľko 
však aktuálne uvádzaný zámer nepoznajú, je potrebné žiadateľa ešte pred prípadným 
majetkovoprávnym konaním informovať, že následne pri spracovaní projektovej dokumentácie 
plánovaného investičného zámeru bude z hľadiska riešenia dopravy nevyhnutné posúdiť, či miestne 
dopravné podmienky vyhovujú navrhovanému zámeru a navrhnúť prípadné vyplývajúce opatrenia 
ako súčasť stavby. 

� oddelenie koordinácie dopravných systémov, referát cestného správneho orgánu - Kutlíková ulica je 
miestna komunikácia II. triedy, ktorá je v správe hlavného mesta. V prípade zásahu do predmetnej 
komunikácie mimo hraníc staveniska, požiadať príslušný cestný správny orgán o jej zvláštne 
užívanie (rozkopávku) s platným Projektom organizácie dopravy, prerokovaným v Operatívnej 
komisii magistrátu pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení a práce si naplánovať 
tak, aby rozkopávka mohla byť realizovaná v období od 15. marca do 15. novembra bežného roka 
v najkratšom možnom technologickom časovom rozsahu. Požiadať o povolenie na pripojenie 
účelovej komunikácie – zriadenie vjazdu. (Podmienky sú zapracované v návrhu NZ (čl. IV ods. 10) 

� oddelenie správy komunikácií –  nájmom pozemkov parc. č. 937/16,23 nepríde k zásahu do 
komunikácie a verejného osvetlenia v správe hlavného mesta. 



� oddelenie životného prostredia a mestskej zelene – Pozemky určené na nájom sa nachádzajú 
v území, v ktorom platí podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov I. stupeň ochrany, t.j. územiu sa neposkytuje vyššia ochrana.  
Na parc. č. 937/23 už stojí stavba zariadenia, ktorá sa bude koncom roka kolaudovať, voči 
prenájmu tohto pozemku nemajú námietky.  
Na parc. č. 937/16 sa nachádza zeleň, parcela je súčasťou zbytkov lužných lesov, tvorí 
bezprostredné okolie zariadenia. Pre bezpečnosť pacientov ako aj návštevníkov zariadenia je nutné 
vykonať zhodnotenie zdravotného stavu stromov a na základe posudku v celom území vykonať 
ošetrenie stromov. Zapracovať do nájomnej zmluvy tieto podmienky: 
- nájomca na vlastné náklady vypracuje odborný posudok zdravotného stavu drevín a predloží na 

posúdenie oddeleniu životného prostredia a mestskej zelene, 
- nájomca na vlastné náklady vypracuje projekt opatrení a sadových úprav v okolí zariadenia 

a predloží na posúdenie oddeleniu životného prostredia a mestskej zelene, 
- nájomca, po odsúhlasení odborného posudku a projektov na ošetrenie drevín, po uzatvorení 

nájomnej zmluvy bude práce realizovať na vlastné náklady, 
- nájomca neoplotí pozemok, ktorý zostane verejne prístupný a bude naďalej slúžiť ako plocha 

verejnej zelene, 
- pri prenájme postupovať v súlade s VZN č. 8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území 

hlavného mesta SR Bratislavy. 
      (Podmienky sú zapracované v návrhu NZ (čl. IV ods. 8 a 9). 
� finančné oddelenie a oddelenie miestnych daní a poplatkov – neevidujú 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 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 pozemkov v 
Bratislave,  k. ú. Petržalka, parc. č.  937/16 a parc. č. 937/23  pre Rafael, n.o. so sídlom 
v Bratislave“. 
 





























































MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
oddelenie územného rozvoja ":lesta

Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 81499 Bratislava 1

Váš list čísla/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka
MAGS SNM-47799/2014/311926 MAGS ORM 54603114-311926 Ing. arch. Barutová

Vec IIIIG j(J'?J(ZoI7
Územnoplánovacia informácia - doplnenie

Bratislava
18.8.2014

žiadate!': Rafael n. o. Bratislava
žiadosť zo dňa 6.8.2014
pozemok parc. číslo: 937116,23 - pod!'a Vami priloženej mapky
katastrálne územie: Petržalka
bližšia lokalizácia pozemku v území: Kutlíkova ulica
zámer žiadateľa: výstavba a prevádzka zariadenia "Domu Rafael" - centra

poskytovania integrovanej zdravotnej a sociálnej starostlivosti
pre ťažko a dlhodobo chorých a ich rodiny

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov stanovuje pre územie,
ktorého súčasťou je pozemok parc. č. 937/16,23 funkčné využitie územia: parky, sadovnícke
a lesoparkové úpravy, číslo funkcie 1110, definované ako stabilizované územie.
Podmienky funkčného využitia plôch: územia parkovej a sadovnícky upravenej zelene s úpravou
lesoparkového charakteru.
Spôsoby využitia funkčných plôch
Prevládajúce: parky, sadovnicka piošná a iiniová zeieň, iesoparkové úpravy
Prípustné:
v území je prípustné umiestňovať najmä: vodné plochy
Prípustné V obmedzenom rozsahu:
v území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä: pobytové lúky, ihriská a hracie plochy,
drobné zariadenia vybavenosti súvisiace s funkciou, náučné chodníky. turistické a cyklistické trasy,
zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia funkčnej plochy
Neprípustné - parkinggaráže nad terénom, stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou

ajužná časť vymedzenej lokality popri komunikácii:
ostatná ochranná a izolačná zeleň, číslo funkcie 1130, definované ako rozvojové územie
Podmienky funkčného využitia plôch: územia plošnej a líniovej zelene s funkciou ochrany kontaktného
územia pred nepriaznivými účinkami susediacich prevádzok a zariadení, dopravných zariadení, zeleň v
ochranných pásmach vedení a zariadení technickej vybavenosti a sprievodná zeleň vodných tokov. V
územiach je potrebné rešpektovať špecifické podmienky jednotlivých druhov ochranných pásiem.

TELEFÓN
02/59 35 62 35

FAX
02/59 35 64 46

BANKOVÉ SPOJENIE
VÚB 6327-012/0200

IČO
603481

INTERNET E-MAIL
www.bratislava.skorm@bratislava.sk

mailto:www.bratislava.skorm@bratislava.sk


Spôsoby využitia funkčných plôch
Prevládajúce: zeleň líniová a.plošná
Prípustné:
v uzemí je prípustné umiestňovať najmä: zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti s
ochrannými pásmami
Prípu~tné v obmedzenom rozsahu: .
v území je prípu'stné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä: stavby. pre individuálnu rekreáciu mimo
koridorov plynovodov, vodovodov, produktovodov, drobné zariadenia vybavenosti súvisiace s funkciou,
ČSPH, diaľničné odpočívadlá, odstavné státia a parkoviská, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej
vybavenosti pre obsluhu územia, zariadenia na separovaný zber odpadov miestneho významu okrem
nebezpečného odpadu.
Neprípustné: stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou

Týmto na Vašu žiadosť dopÍňame vydanú územnoplánovaciu informáciu č. j. MAGS ORM 50743114-
283008114 zo dňa 17.6.2014 o konštatovanie, že Hlavné mesto SR Bratislava vydalo dňa 25.10.2005 pod
č. j. MAG-24595/45468/2005 žiadateľovi Ing. arch. Ivanovi Kočanovi záväzné stanovisko k investičnej
činnosti "Penzión - zariadenie opatrovateľskej služby Petržalka" (nepodpivničený 3-podlaŽl1Ý objekt
zariadenia opatrovatel'skej služby pre dôchodcov) v súlade s vtedy platnou ÚPD - Aktualizácia územného
plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 1993 v znení neskorších zmien a doplnkov, v zmysle ktorej bolo
dotknuté územie definované pre funkciu: občianska vybavenosť s účelovo viazanými funkciami zelene,
dopravnej a technickej vybavenosti.

Na dotknutom pozemku sa v súčasnosti nachádza rozostavaná stavba.

Informujeme Vás, že Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 ajeho zmeny a doplnky Ol
a zmeny a doplnky 02 sú zverejnené na adrese:
http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id org=700000&id= I l 031292&p l=67484.
Ďalšie územnoplánovacie dokumentácie a územnoplánovacie podklady sú zverejnené na adrese:
http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id org=700000&id=74384&p l=53195.
Komplexné informácie o Vašom záujmovom území získate nahliadnutím do zverejnených hore
uvedených dokumentov.
Upozorňujeme, že predmetom územnoplánovacej informácie nie sú majetkovoprávne vzťahy k pozemku.
Územnoplánovacia informácia na ten istý pozemok môže byť vydaná viacerým žiadateľom.
Územnoplánovacia informácia č.j. MAGS ORM 54603/14-311926 zo dňa 18.8.2014 platí jeden rok odo
dňa jej vydania, ak nebola schválená nová územnoplánovacia dokumentácia alebo jej zmeny a doplnky,
na základe ktorých bola vydaná.

Ing. M<írfu KuIlma9--g(á
vedúca oddelerúa

Magistrát hlavnjhó mesta SR
o • Bratrslavy

Oddeleru~ uzel.~ého rozvoja mesta
PrimaclaL'1e nám. č.l

P.O.BOX 192
814 gg Bra tis l a v a

, -2-

http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id
http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id


















ZMLUVA  O NÁJME  POZEMKOV  
č.   08-83-0...-14-00  

 
Zmluvné strany: 
 
1. 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 :    Československá obchodná banka a.s. 
       Číslo účtu (IBAN) :   SK5875000000000025828453 
       BIC (SWIFT) :          CEKOSKBX 
       IČO :                         00603481 
       DIČ :                         2020372596 
 

(ďalej len „prenajímateľ“ ) 
 
a 
 
2. Názov organizácie :   Rafael, n.o.  

Sídlo :  Medená 18, 811 02 Bratislava  
Zastupuje :  Ing. Jana Hodeková, riaditeľka  

      podľa Výpisu z registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne  
                     prospešné služby vedeného Obvodným úradom Bratislava, odbor všeobecnej  
                     vnútornej správy pod registračným číslom OVVS-48177/415/2013-NO  
                     zo dňa 2.8.2013.        
Peňažný ústav :     
Číslo účtu :         
IČO :                    45 741 387 

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

 
 

Preambula  
 

1. Nájomca prezentoval prenajímateľovi zámer realizovaný na území mestskej časti Bratislava-
Petržalka na Kutlíkovej ulici ako zariadenie „DOM RAFAEL“ – centra poskytovania 
integrovanej zdravotnej a sociálnej starostlivosti pre ťažko a dlhodobo chorých, pre mladých 
ľudí s mentálnym a fyzickým postihnutím a pre ich rodiny, za účelom jeho dokončenia 
a prevádzkovania.  

 
2. Uvedené zariadenie – pôvodne „Penzion-zariadenie opatrovateľskej služby“, je budované 

v súlade s Rozhodnutím mestskej časti Bratislava-Petržalka  č. UKSP 14662-TX1/05,06-Kb-
23 o umiestnení stavby, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.8.2006 a s Rozhodnutím 
mestskej časti Bratislava-Petržalka č. UKSP 12733-TX1/08,09-Kb-49, o povolení stavby ktoré 
nadobudlo právoplatnosť dňa 11.3.2009, vydaným pôvodnému stavebníkovi Ing. Ľubici 
Kočanovej, Haydnova 21, Bratislava.  
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3. Zmluvou o postúpení práv a povinnosti uzatvorenej dňa 3.9.2012 Ing. Kočanová postúpila 

práva a povinnosti stavebníka na spoločnosť Dom starostlivosti o ľudí, s.r.o., Medená 18, 811 
02 Bratislava. Rozhodnutím č. UKSP 20326-TX1/2013-La-1, ktoré nadobudlo právoplatnosť 
dňa 7.3.2013 mestská časť Bratislava-Petržalka predlžila lehotu na dokončenie stavby o ďalšie 
dva roky stavebníkovi spoločnosti Dom starostlivosti o ľudí, s.r.o. 

 
4. Dňa 19.8.2013 medzi stavebníkom ako budúcim vlastníkom stavby a nájomcom ako budúcim 

prevádzkovateľom stavby bolo uzatvorené MEMORANDUM o spolupráci pri realizácii 
projektu „DOM RAFAEL“ a dňa 4.8.2014 Zmluva o budúcej nájomnej zmluve, podľa ktorých 
na základe „osobitnej dohody – nájomnej zmluvy“, uzatvorenej po kolaudácii stavby, bude 
prevádzkovateľom uvedeného zariadenie nájomca – Rafael, n.o. 

 
Článok  I 

Predmet a účel nájmu 
 

1. Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľnosti – pozemkov v Bratislave, katastrálne územie 
Petržalka, zapísaných v údajoch Správy katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu, na liste 
vlastníctva č. 2644 ako pozemky registra „C“, parc. č. 937/16 – ostatné plochy vo výmere 
5855 m2 a parc. č. 937/23 – ostatné plochy vo výmere 766 m2.    

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

pozemky uvedené v odseku 1 tohto článku v celosti : parc. č. 937/16 vo výmere 5855 m2 
a parc. č. 937/23 vo výmere 766 m2, celkovo 6621 m2,  nachádzajúce sa na Kutlíkovej ulici 
v Bratislave tak, ako je zakreslené v snímke z katastrálnej mapy, mapový list č. 9-2/23 (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 výstavba a prevádzkovanie zariadenia „Domu RAFAEL“ – centra 

poskytovania integrovanej zdravotnej a sociálnej starostlivosti pre ťažko a dlhodobo chorých, 
pre mladých ľudí s mentálnym a fyzickým postihnutím a pre ich rodiny na Kutlíkovej ulici 
v Bratislave.  
Areál zariadenia pozostáva: hlavný objekt, parkovisko a komunikačné plochy, park, uložené  
prípojky inžinierskych sietí. 
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 500,00 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. 

  
4. Nájomca prehlasuje, že je 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 článku V ods. 8 tejto zmluvy. 
 
2. Nájomný vzťah môže byť ukončený : 

a)  písomnou dohodou zmluvných strán, alebo 
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b) výpoveďou prenajímateľa a to i bez udania dôvodu, alebo 
c)  výpoveďou nájomcu pri zmene vlastníctva stavby 

      d)   odstúpením od tejto zmluvy prenajímateľom v prípade: 
           da) neuhradenia splatného nájomného alebo úhrady za užívanie do 14 dní od doručenia  
                 prvej upomienky, prípadne jej vrátenia alebo neprevzatia 
           db) ak nájomca prenechá predmet nájmu do podnájmu tretej osobe bez súhlasu  
                 prenajímateľa v súlade s ods. 2 čl. IV tejto zmluvy,  
           dc) nájomca užíva predmet nájmu alebo jeho časť v rozpore s účelom vymedzeným 
                 v tejto zmluve 
      e)  odstúpením od tejto zmluvy nájomcom v prípade: 
           ea) ak sa predmet nájmu stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilým na dohodnuté 
                 alebo obvyklé užívanie alebo 
           eb) ak sa mu odníme taká časť predmetu nájmu, že by sa tým zmaril účel zmluvy, 
      f)  odstúpením od zmluvy v súlade s touto zmluvou a/alebo s príslušnými ustanoveniami  
           Občianskeho zákonníka. 

g) zmluvné strany sa dohodli, že ukončiť túto zmluvu podľa písm. a), b) a c) tohto odseku je 
možné za súčasného splnenia nasledovných podmienok: 

 ga)  zmluvné strany uzatvoria zmluvu o bezodplatnom odovzdaní stavebných objektov 
             (parkovisko, komunikačné plochy) do majetku prenajímateľa, pokiaľ v čase ukončenia  
             tejto zmluvy bude ich vlastníkom nájomca alebo podnájomca  
 gb) zmluvné strany uzatvoria zmluvu o bezodplatnom odovzdaní zrevitalizovaného parku 
            do majetku prenajímateľa 
      v lehote do 90 dní od podania žiadosti nájomcu o skončenie nájmu, výpovede nájomcu 

alebo výpovede prenajímateľa. 
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 300,00 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. 

 
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 trojmesačnú výpovednú lehotu. Výpovedná 

lehota sa bude počítať od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej 
zmluvnej stane.  
V prípade výpovede podľa písm. b) a c) ods. 1 tohto článku skončenie výpovednej lehoty je 
viazané na splnenie podmienok uvedených pod písm. g) ods. 1 tohto článku, t.j. na účinnosť 
Zmluvy o bezodplatnom odovzdaní, posledne uzavretej. 
 
 

Článok  III  
Úhrada za nájom 

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

mesta SR Bratislavy č. ..../2014 zo dňa .......2014 vo výške 1,00 Eur (slovom: jedno euro) za 
celý predmet nájmu vo výmere 6621 m2 a za celú dobu nájmu (finančné plnenie).  

 



 4  
 

2. Nájomca sa nájomné zaväzuje uhradiť do 15 dní od účinnosti tejto zmluvy na účet 
prenajímateľa č. SK 5875000000000025828453, BIC (SWIFT): CEKOSKBX, variabilný 
symbol VS 8830...14 v ČSOB a.s. 

 
3. Za vecné plnenie ročného nájomného považujú zmluvné strany všetky náklady za komplexnú 

revitalizáciu parku a ročné náklady na správu a pravidelnú údržbu parku, parkoviska 
a komunikačných plôch v areáli zariadenia podľa čl. IV ods. 8 a 9 tejto zmluvy.   

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

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

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

 
6. Zmluvné strany sa dohodli, že ak  nájomca nezaplatí nájomné v dohodnutom termíne 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. 

 
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 je povinný dodržiavať zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 

zákon) v znení neskorších predpisov.  
 
4. Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu alebo inej dispozície tretej osobe 

bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, s výnimkou stavebníka spoločnosti 
Dom starostlivosti o ľudí, s.r.o., Medená 18, 811 02 Bratislava, IČO: 47 239 638. Za 
porušenie tejto povinnosti je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu 
vo výške 17,00 Eur za každý, aj začatý deň trvania porušenia tejto povinnosti. Nájomca sa 
súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť. 

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

zo všeobecne záväzných nariadení Hlavného mesta SR Bratislavy a mestskej časti Bratislava – 
Petržalka v platnom znení, týkajúce sa najmä dodržiavania čistoty, poriadku, udržiavania 
mestskej zelene a zimnej údržby a pod. a z platných právnych predpisov týkajúcich sa najmä 
protipožiarnej ochrany, hygienických predpisov, ochrany majetku a pod. 

 
6. 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. 
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7. Zodpovednosť za škody na predmete nájmu sa riadi ustanoveniami VI. časti, prvej a druhej 
hlavy Občianskeho zákonníka. 

 
8. Nájomca sa zaväzuje na pozemku parc. č. 937/16 :  

8.1. vypracovať na vlastné náklady odborný posudok zdravotného stavu drevín a predložiť na 
posúdenie oddeleniu životného prostredia a mestskej zelene magistrátu, 

8.2. vypracovať na vlastné náklady projekt opatrení a sadových úprav v okolí zariadenia 
a predložiť na posúdenie oddeleniu životného prostredia a mestskej zelene magistrátu, 

8.3. po odsúhlasení odborného posudku a projektov na ošetrenie drevín, práce realizovať na 
vlastné náklady, 

8.4. neoplotiť pozemok, ktorý zostane verejne prístupný a bude naďalej slúžiť ako plocha 
verejnej zelene. 

Za nesplnenie ktorejkoľvek z povinností podľa bodu 8.1, 8.2, 8.3., 8.4, tohto odseku je 
prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu v sume 300,00 Eur. Nájomca 
sa súčasne zaväzuje zaplatiť zmluvné pokuty podľa predchádzajúcej vety na základe 
prenajímateľom zaslanej faktúry. Povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu sa nájomca zbaví len 
v prípade, že zo strany oddelenia životného prostredia a mestskej zelene magistrátu, dôjde 
k prehodnoteniu vyššie uvedených podmienok a stanovenie nových. Uvedenú skutočnosť je 
povinný preukázať nájomca. 
 

9. Nájomca je povinný postupovať podľa VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 8/1993 
o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy.  Nájomca sa zaväzuje 
počas celej doby nájmu na vlastné náklady zabezpečovať starostlivosť a pravidelnú údržbu 
neoploteného zrevitalizovaného parku v areáli „DOMU RAFAEL“, ošetrovať dreviny 
a realizovať sadové úpravy. Za porušenie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v prvej a druhej 
vete tohto odseku je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 
34,00 Eur za každý, aj začatý deň trvania porušenia tejto povinnosti. Nájomca sa súčasne 
zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom 
zaslanej faktúry. 

 
10. Nájomca je povinný :  

10.1.overiť trasu 22 kV káblového vedenia u prevádzkovateľa siete, ktorý stanoví podmienky  
              pre navrhované stavebné aktivity, 
      10.2.predložiť na posúdenie oddeleniu dopravného inžinierstva magistrátu projektovú  
              dokumentáciu investičného zámeru, pre posúdenie miestnych dopravných podmienok  
              a navrhnutie, prípadných dopravných opatrení ako súčasti stavby,  
      10.3. požiadať príslušný cestný správny orgán o zvláštne užívanie komunikácie Kutlíková  
              (rozkopávku) s platným Projektom organizácie dopravy, prerokovaným v Operatívnej 
              komisii magistrátu pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení a práce si  
              naplánovať tak, aby rozkopávka mohla byť realizovaná v období od 15. marca do 15.  
              novembra bežného roka v najkratšom možnom technologickom časovom rozsahu, 
      10.4. požiadať príslušný cestný správny orgán o povolenie na pripojenie účelovej komunikácie  
               – zriadenie vjazdu, 
      pričom tieto  povinnosti  môže  za  nájomcu  splniť aj stavebník spoločnosť Dom starostlivosti  
      o ľudí, s.r.o.  

Za nesplnenie ktorejkoľvek z povinností podľa bodu 10.1.,10.2.,10.3.,10.4. tohto odseku je 
prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu v sume 300,00 Eur. Nájomca 
sa súčasne zaväzuje zaplatiť zmluvné pokuty podľa predchádzajúcej vety na základe 
prenajímateľom zaslanej faktúry. Povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu sa nájomca zbaví len 
v prípade, že zo strany oddelenia územných generelov a GIS, oddelenie koordinácie 
dopravných systémov, referátu cestného správneho orgánu magistrátu, dôjde k prehodnoteniu 
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vyššie uvedených podmienok a stanovenie nových. Uvedenú skutočnosť je povinný preukázať 
nájomca. 

 
11. Nájomca sprístupní parkovisko pre návštevníkov „DOMU RAFAEL“. 

Nájomca nie je oprávnený obmedziť prístup verejnosti na parkovisko, užívanie parkoviska 
spoplatniť, ani vyhradiť parkovacie miesta pre konkrétne motorové vozidlá alebo konkrétne 
fyzické alebo právnické osoby, s výnimkou vyhradených miest pre invalidných občanov, 
vozidlá záchrannej zdravotnej služby, požiarne vozidlá a pod. Za porušenie ktorejkoľvek 
povinnosti uvedenej v prvej a druhej vete tohto odseku je prenajímateľ oprávnený požadovať 
od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 34,00 Eur za každý, aj začatý deň trvania porušenia 
tejto povinnosti. 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 právoplatného kolaudačného rozhodnutia na stavbu na predmete nájmu 
do 15 dní od nadobudnutia jeho právoplatnosti. Za nesplnenie tejto povinnosti je prenajímateľ 
oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu v sume 17,00 Eur za každý, aj začatý deň 
trvania porušenia tejto povinnosti. V prípade, že právoplatné kolaudačné rozhodnutie nebude 
vydané do 30.06.2015, je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo 
výške 300,00 Eur, a to v prípade ak táto lehota uplynula v dôsledku subjektívneho zavinenia 
nájomcu. Nájomca sa súčasne zmluvné pokuty podľa tohto odseku zaväzuje zaplatiť na 
základe prenajímateľom zaslanej faktúry. 

 
13. V prípade skončenia nájmu pred vydaním právoplatného kolaudačného rozhodnutia je 

nájomca povinný odovzdať predmet nájmu v stave, zodpovedajúcom dohodnutému užívaniu, 
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 stavu, 
zodpovedajúcemu dohodnutému užívaniu na náklady a riziko nájomcu. Za nesplnenie 
povinnosti, uvedenej v prvej vete tohto odseku, má prenajímateľ právo požadovať od nájomcu 
zmluvnú pokutu vo výške 17,00 Eur za každý, aj začatý deň nasledujúci po dni, v ktorom sa 
má predmet nájmu uviesť do stavu zodpovedajúcemu dohodnutému užívaniu. Nájomca sa 
súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe 
prenajímateľom zaslanej faktúry. Uhradením zmluvnej pokuty sa nájomca nezbavuje 
povinnosti uhradiť prenajímateľovi škodu spôsobenú nemožnosťou užívať predmet nájmu a 
povinnosti zaplatiť prenajímateľovi náhradu za užívanie predmetu nájmu vo výške 
nájomného. Zmluvná pokuta sa v týchto prípadoch do náhrady škody nezapočítava. 

 
14. Nájomca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi každú zmenu svojej 

právnej subjektivity ako aj iné skutočnosti (zmenu mena, sídla, adresy, prevodu vlastníckeho 
práva k stavbe a pod.), ktoré by mohli ovplyvniť nájom. Za nesplnenie tejto povinnosti je 
prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu v  sume 70,00 Eur. Nájomca 
sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť. 

 
15. 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.  

 
16. Zmluvné strany sa dohodli, že pre potreby doručovania akejkoľvek písomnosti bude miestom 

doručenia nájomcu adresa uvedená v záhlaví tejto zmluvy.    
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17. Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že písomnosť doručená do miesta doručenia podľa 
odseku 16 bude považovaná za doručenú priamo do vlastných rúk, a to i v prípade, ak bude 
vrátená prenajímateľovi ako písomnosť nájomcom neprevzatá. Ak nebude možné nájomcovi 
písomnosť doručiť na túto adresu podľa odseku 16 tohto článku 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 
Záverečné ustanovenia 

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

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

 
2. Pre právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia Občianskeho 

zákonníka a ostatných platných všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 
3. Nájom pozemkov schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy uznesením 

č. .../2014 zo dňa ......2014 v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Uznesenie mestského zastupiteľstva podľa 
predchádzajúcej vety je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako príloha č. 2.  

 
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 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 zmluvnými stranami prenajímateľ dostane 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 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 
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prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.  

 
9. Zánikom účinnosti tejto zmluvy nie je dotknutá účinnosť tých ustanovení zmluvy, ktorých 

účinnosť podľa tejto zmluvy a/alebo vzhľadom na ich úpravu a/alebo povahu má trvať aj po 
skončení účinnosti tejto zmluvy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave dňa.............................   V Bratislave dňa............................ 
 
Prenajímateľ:      Nájomca: 
Hlavné mesto SR Bratislava              Rafael, n.o. 
                                                                                    
 
 
...............................................................  .......................................................... 
doc. RNDr. Milan  Ftáčnik , CSc.              Ing. Jana Hodeková 
                      primátor                                               riaditeľka 
       



   
 

   
 

   


