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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

1. 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 časti pozemkov registra „C“ v Bratislave, k. ú. Nové 
Mesto, a to novovytvoreného pozemku registra „C“ KN,  parc. č. 11281/23 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 2315 m2, ktorý vznikol podľa GP č. 42/2014 zo dňa 04.04.2014 z dielu č. 1 a 2 
odčlenených od pozemku registra „“C KN, parc. č. 11281/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
31045 m2 a z dielov č. 7 a 8 odčlenených od pozemku registra „C“ KN, parc. č. 11281/17 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere   23 315 m2, zapísaných na LV č. 1 a nájom dielu č. 5 vo výmere 133 m2 
odčleneného podľa GP č. 42/2014 zo dňa 04.04.2014 od pozemku registra „C“ KN, parc. č. 11281/16 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 432 m2 a nájom dielu č. 6 vo výmere 583 m2 odčleneného 
podľa GP č. 42/2014 zo dňa 04.04.2014 od pozemku registra „C“ KN, parc. č. 11281/17 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 23 315 m2, evidovaných na LV č. 1, ktoré boli podľa GP č. 42/2014 zo 
dňa 04.04.2014 včlenené do nového pozemku registra „C“ KN, parc. č. 11281/24, celkom vo výmere 
3031 m2, za účelom výstavby, opravy, rekonštrukcie, údržby objektov komplexu Národného 
futbalového štadióna v zmysle právoplatných stavebných povolení a ich následnej prevádzky prípadne 
prenájmu objektov komplexu, predaja objektov komplexu, prístupu k objektom komplexu a ich užívanie 
nájomcom a akýmikoľvek tretími osobami vrátane verejnosti, ktorým nájomca tento prístup a užívanie 
povolí, spoločnosti Národný futbalový štadión, a.s., so sídlom Sasinkova 5, Bratislava, IČO 36 664 197, 
na dobu určitú do 12.02.2058, za  nájomné : 

 
     1.1. 16,00 Eur/m2/rok  odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca,               

v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo 
pri výmere 3 031 m2 predstavuje ročne sumu vo výške 48 496,00 Eur.  

 
1.2.  17,00 Eur/m2/rok  od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne 

právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo pri výmere                        
3 031 m2 predstavuje ročne sumu vo výške 51 527,00 Eur, 

 
s podmienkou: 
 

     Zmluva o nájme pozemkov bude  uzatvorená do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluva o nájme  pozemkov nebude  
v uvedenom termíne uzatvorená, toto uznesenie stratí platnosť. 

 
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že nájomca zabezpečuje výstavbu nového 
Národného futbalového štadiónu na Slovensku, ktorý bude spĺňať najprísnejšie parametre 
požadované Medzinárodnou futbalovou organizáciou UEFA na organizovanie kvalifikačných 
zápasov a stretnutí klubov v európskych pohárových súťažiach a ktorého vybudovanie predstavuje 
pre hlavné mesto SR Bratislavu ako aj pre Slovenskú republiku významný celospoločenský záujem, 
ktorým sa výrazným spôsobom docieli rozvoj  a modernizácia športových aktivít na Slovensku 
s implementovaním nových verejnoprospešných prvkov štadióna do lokálneho prostredia Bratislavy.      

 
 
2. Zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy                           
č. 219/2007  zo dňa 04.10.2007 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 738/2009 zo dňa 02.07.2009 takto: 

 text:  
     „dlhodobý nájom pozemkov v k. ú. Nové Mesto, LV č. 1, parc. č. 11281/1,                                        

parc. č. 11281/2,  parc. č. 11281/3 , parc. č. 11281/4, parc. č. 11281/17,  s celkovou výmerou               
54 414 m2, spoločnosti Národný futbalový štadión, a.s. so sídlom na Junáckej 6 v Bratislave, na 
účely:“ 



 sa nahrádza textom:  
     „dlhodobý nájom pozemkov v k. ú. Nové Mesto, LV č. 1,  parc. č. 11281/2 vo výmere   18 m2, parc. 
č. 11281/3 vo výmere 18 m2, parc. č. 11281/4, vo výmere 18 m2,     parc. č. 11281/15 vo výmere  128 
m2, parc. č. 11281/1 vo výmere 29893 m2, (výmera znížená  na 29893 m2 podľa GP č. 42/2014),  
parc. č. 11281/16 vo výmere   299 m2, ( určené podľa GP č. 42/2014) , parc. č. 11281/17 vo výmere 
21569 m2 (výmera znížená  na     21569 m2 podľa GP  č. 42/2014);   s celkovou výmerou  51 943 m2, 
spoločnosti Národný futbalový štadión, a.s. so sídlom  Sasinkova 5 v Bratislave na účely: “, 
s podmienkou: 

 
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme pozemkov bude nájomcom podpísaný do 30 dní od schválenia 
uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok  
k zmluve o nájme pozemkov nebude nájomcom v uvedenom termíne podpísaný, toto uznesenie stratí 
platnosť. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET  : Návrh na nájom nehnuteľností v k. ú. Nové Mesto, ako prípadu 
hodného osobitného zreteľa a návrh na zmenu uznesenia č. 
219/2007, zo dňa 04.10.2007, v znení uznesenia č. 738/2009 zo 
dňa 02.07.2009. 

 
ŽIADATE Ľ   : Národný futbalový štadión, a.s. 
     Sasinkova 5, 811 08 Bratislava  
     IČO: 36 664 197 
      
ŠPECIFIKÁCIA  PREDMETU  NÁJMU  ku komer čnému prenajatiu pozemkov: 
 
parc. č.        druh pozemku              výmera  m2             pozn. _____ 
11281/23  zastavané plochy a nádvoria        2315  m2           GP 42/2014 
dielu č. 5 zastavané plochy a nádvoria         133  m2   GP 42/2014 
dielu č. 6 zastavané plochy a nádvoria        583  m2   GP 42/2014_ 
      Spolu:  3031  m2 
 
ÚČEL NÁJMU :   výstavba, oprava, rekonštrukcia, údržba objektov komplexu Národného futbalového 

štadióna v zmysle právoplatných stavebných povolení a ich následná prevádzka 
prípadne prenájom objektov komplexu, predaj objektov komplexu, prístup 
k objektom komplexu a ich užívanie nájomcom a akýmikoľvek tretími osobami 
vrátane verejnosti, ktorým nájomca tento prístup a užívanie povolí. 

                                   (spracované na základe návrhu  zmluvy o budúcej zmluve o nájme pozemku 
doplnenej žiadateľom)  

                             
DOBA NÁJMU :      na dobu určitú do 12.02.2058  
                                   (doba nájmu  bola stanovená v súlade s uzatvorenou Zmluvou o nájme  
                                   pozemku   č. 08-83-1084-07-00 zo dňa 12.02.2008 v znení Dodatku č. 1,  
                                   ktorou sa prenajímajú pozemky pre výstavbu Národného futbalového štadióna) : 
 
VÝŠKA NÁJOMNÉHO : 
16,00 Eur/m2/rok  -   v bode 1 návrhu uznesenia je stanovená odo dňa nadobudnutia účinnosti   

nájomnej  zmluvy  do  konca mesiaca,   v  ktorom  nadobudne   právoplatnosť  
kolaudačné rozhodnutie   na   stavbu na predmete nájmu, čo pri výmere 3031 m2 
predstavuje ročne sumu vo výške 48 496,00 Eur v súlade s Rozhodnutím 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy č. 28/2011, ktorým sa ustanovujú ceny 
prenájmov a predbežnej odplaty za vecné bremeno (ďalej len „rozhodnutie“), 
podľa tabuľky č. 100, položka 11 rozhodnutia,  

 
17,00 Eur/m 2/rok  –  v bode 2 návrhu uznesenia, je stanovená od začiatku mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu 
na predmete nájmu, v súlade s rozhodnutím, čo pri výmere 3031 m2 predstavuje 
ročne sumu vo výške 51 527,00 Eur podľa tabuľky č. 100, položka 16 
rozhodnutia,  

 
ŠPECIFIKÁCIA  PREDMETU  NÁJMU k zmene uznesenia Dodatkom č. 2 k zmluve o nájme 
pozemku č. 08-83-1084-07-00 zo dňa 12.02.2008 v znení Dodatku č. 1 : 
 
 
parc. č.        druh pozemku          výmera  m2      pozn. _____ 
11281/2          zastavané plochy a nádvoria            18 
11281/3          zastavané plochy a nádvoria            18 
11281/4          zastavané plochy a nádvoria            18 
11281/15        zastavané plochy a nádvoria          128              
11281/16        zastavané plochy a nádvoria          299                       GP č. 42/2014  
11281/1          zastavané plochy a nádvoria       29893                      GP č. 42/2014 
11281/17        zastavané plochy a nádvoria       21569                      GP č. 42/2014 
                                                      Spolu:        51 943 m2 



 

- rozsah nájmu  pozemku parc. č. 11281/1 sa znížil o 1152 m2 

- rozsah nájmu  pozemku parc. č. 11281/17 sa znížil o 1746 m2 

- nájom sa rozšíri o pozemok parc. č. 11281/15 o výmere 128 m2 
- nájom sa rozšíri o časť pozemku parc. č. 11281/16 podľa GP č. 42/2014 o výmere 299 m2 

- rozsah nájmu  pozemkov parc. č. 11281/2,3,4 sa nemení 

 
ÚČEL NÁJMU :  
 
V zmysle Zmluvy o nájme pozemku č. 08-83-1084-07-00 zo dňa 12.02.2008                               
v znení Dodatku č. 1 : 

a) prevádzky, údržby, opravy, rekonštrukcie a asanácie Futbalového štadiónu, prístupu          
k Futbalovému štadiónu a jeho užívanie nájomcom a akýmikoľvek tretími osobami, vrátane 
verejnosti , ktorým nájomca tento prístup a užívanie povolí , využívanie predmetu nájmu na 
účely  súvisiace s prevádzkou Futbalového štadiónu alebo inou činnosťou nájomcu alebo jeho 
podnájomcov (vrátane prenájmu reklamných plôch a iných foriem marketingovej činnosti), 

b) výstavby, údržby, opravy, rekonštrukcie a prevádzkovania nového Národného futbalového 
štadiónu  na predmete nájmu, prístupu k Národnému futbalovému štadiónu a jeho užívania 
nájomcom a akýmikoľvek tretími osobami, vrátane verejnosti, ktorým nájomca tento prístup 
a užívanie povolí, využívania predmetu nájmu na účely súvisiace s prevádzkou Národného 
futbalového štadiónu alebo inou činnosťou nájomcu alebo jeho podnájomcov (vrátane prenájmu 
reklamných plôch a iných foriem marketingovej činnosti), 

c)   výstavby, údržby, opravy, rekonštrukcie a prevádzkovania ďalších objektov, funkcií 
a infraštruktúr na predmete nájmu, ktorých výstavbu bude umožňovať územnoplánovacia 
dokumentácia vzťahujúca sa na predmet nájmu a platná v čase ich výstavby.  

 
DOBA NÁJMU :  nájomná zmluva bola uzatvorená na dobu určitú na 50 rokov 
 
VÝŠKA NÁJOMNÉHO : 
 
Podľa platnej zmluvy o nájme pozemku č. 08-83-1084-07-00 zo dňa 12.02.2008 v znení Dodatku č. 1 
 
33,00 Eur/rok (1 000,00 Sk) – ročné nájomné za celý predmet nájmu 
 
SKUTKOVÝ STAV   
  

Žiadateľ, spoločnosť Národný futbalový štadión, a. s. bola založená za účelom 
podporovania športových, kultúrnych a spoločenských podujatí a výstavby nového Národného 
futbalového štadiónu na Slovensku, ktorý by spĺňal najprísnejšie parametre požadované 
Medzinárodnou futbalovou organizáciou UEFA na organizovanie kvalifikačných zápasov 
a stretnutí klubov v európskych pohárových súťažiach. Hlavné mesto SR Bratislava v snahe prispieť 
k vybudovaniu Národného futbalového štadióna poskytlo stavebníkovi pozemky pri ulici Bajkalská 
Bratislava za účelom realizácie tejto významnej stavby, ktorá je podporovaná zo strany asociácie 
futbalových zväzov a aj zo strany štátu.  

Stavba Národného futbalového štadióna bude mať kapacitou 20 500 sedadiel                                        
s doplnkovými funkciami menších obchodných prevádzok, infocentra,  administratívy                                    
a bývania. Zámerom žiadateľa, je postaviť športový komplex, ktorý bude spĺňať kritériá UEFA a FIFA 
pre usporiadanie medzinárodných futbalových zápasov. Súčasný futbalový štadión je zastaraný                      
a nespĺňa ani niektoré základné požadované parametre medzinárodných organizácií UEFA a FIFA                 
z hľadiska bezpečnosti, orientácie a technického vybavenia. Na základe auditu požadované parametre 
nie je možné dosiahnuť rekonštrukciou futbalového štadióna a jediné riešenie spočíva v demolácii 
jestvujúcich objektov a vo výstavbe nového futbalového štadióna  s príslušným zázemím. Priestor 
štadióna bude využívaný aj pre rôzne spoločenské, hudobné    a iné kultúrne akcie.  

Športový komplex by mal pozostávať z nasledujúcich stavebných objektov: príprava územia               
a staveniska, národný futbalový štadión - suterén, štadión, infopoint a drobné zariadenia vybavenosti, 
nákupná pasáž – maloobchodné zariadenia viažuce sa na funkciu, služobné byty a malé ubytovacie 
zariadenie cestovného ruchu, zariadenia viažuce sa na funkciu – informačný systém, technická 
infraštruktúra, sadové úpravy, oplotenie, drobná architektúra. Nákupná pasáž s maloobchodnými 
prevádzkami bude ponúkať rôzny športový sortiment a prevádzky kaviarenského a reštauračného 



charakteru. Súčasťou návrhu je dopravné riešenie celého bloku Tehelné pole, ktoré zohľadňuje aj 
susediaci hokejový štadión.  

Komplex Národného futbalového štadióna bude poskytovať služby  športovcom                         
a návštevníkom športových, ale aj iných podujatí, ktoré sa tu budú organizovať tak, aby bola dosiahnutá 
úroveň porovnateľná so špičkovými športoviskami.  

Hlavné mesto SR Bratislava na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy č. 219/2007 zo dňa 04.10.2007 uzatvorilo so spoločnosťou Národný futbalový 
štadión, a.s. Zmluvu o nájme pozemku č. 08-83-1084-07-00 zo dňa 12.02.2008. Predmetom nájmu 
v súlade s Čl. I ods. 2 nájomnej zmluvy sú v celosti pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 
11281/1 vo výmere 31 045 m2 parc. č. 11281/2 vo výmere 18 m2, parc. č. 11281/3 vo výmere 18 m2, 
parc. č. 11281/4 vo výmere 18 m2, parc. č. 11281/17 vo výmere 23 315 m2 , spolu vo výmere 54 414 m2, 
za účelom:  

d) prevádzky, údržby, opravy, rekonštrukcie a asanácie Futbalového štadiónu, prístupu          
k Futbalovému štadiónu a jeho užívanie nájomcom a akýmikoľvek tretími osobami, vrátane 
verejnosti , ktorým nájomca tento prístup a užívanie povolí , využívanie predmetu nájmu na 
účely  súvisiace s prevádzkou Futbalového štadiónu alebo inou činnosťou nájomcu alebo jeho 
podnájomcov (vrátane prenájmu reklamných plôch a iných foriem marketingovej činnosti), 

e) výstavby, údržby, opravy, rekonštrukcie a prevádzkovania nového Národného futbalového 
štadiónu  na predmete nájmu, prístupu k Národnému futbalovému štadiónu a jeho užívania 
nájomcom a akýmikoľvek tretími osobami, vrátane verejnosti, ktorým nájomca tento prístup 
a užívanie povolí, využívania predmetu nájmu na účely súvisiace s prevádzkou Národného 
futbalového štadiónu alebo inou činnosťou nájomcu alebo jeho podnájomcov (vrátane prenájmu 
reklamných plôch a iných foriem marketingovej činnosti), 

f)   výstavby, údržby, opravy, rekonštrukcie a prevádzkovania ďalších objektov, funkcií 
a infraštruktúr na predmete nájmu, ktorých výstavbu bude umožňovať       územnoplánovacia 
dokumentácia vzťahujúca sa na predmet nájmu a platná v čase ich výstavby.  

 
Doba nájmu bola v súlade s Čl. II ods. 1 nájomnej zmluvy dojednaná na dobu určitú 50 rokov. 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy schválilo dňa 02.07.2009 uznesením č. 738/2009 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 219/2007 a na základe tejto 
skutočnosti uzatvorili zmluvné strany dňa 08.07.2009 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve.  

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydala dňa 
16.08.2012 územné rozhodnutie na stavbu „Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie 
– zmena 1, na ul. V. Tegelhoffa 4, Bratislava“, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.09.2012. 
Stavebné povolenie na vyššie uvedenú stavbu bolo stavebným úradom vydané dňa 10.05.2013 
a nadobudlo právoplatnosť dňa 13.06.2013.  

K realizovanej výstavbe nového národného futbalového štadióna bol vypracovaný stručný rešerš 
zameraný na posúdenie výstavby futbalových štadiónov spojených s iným funkčným využitím 
a s výstavbou bytov. Predmetný rešerš tvorí prílohu predkladaného materiálu. Príklady uvedené 
v štúdiách realizovateľnosti štadiónov ukazujú, že nevyhnutná  a nadmieru nákladná technická, 
dopravná a priestorová infraštruktúra takýchto štadiónov musí byť z hospodárskeho a zároveň 
komunálneho hľadiska využitá na ďalšie funkcie v rámci areálov, či už komerčného alebo verejno-
prospešného charakteru (nájomné a sociálne bývanie). Každý štadión a jeho implantovanie má svoje 
lokálne špecifiká a preto sú údaje neporovnateľné. 

Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností 
parc. č. 11281/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 31045 m2 a parc. č. 11281/17 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 23315 m2, parc. č. 11281/16 – zastavané plochy a nádvoria o výmere             
432 m2, k. ú. Nové Mesto, zapísaných na LV č. 1. Predmetné pozemky sa nachádzajú na Bajkalskej 
ulici v Bratislave. Pozemky sú v priamej správe hlavného mesta SR Bratislavy.  

Geometrickým plánom č. 42/2014 zo dňa 04.04.2014 vyhotoveným spoločnosťou GEOŠ – 
g.k., s.r.o. so sídlom Radlinského 28, Bratislava, IČO: 35 943 246 bol vytvorený nový pozemok registra 
„C“ katastra nehnuteľností parc. č. 11281/23 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2315 m2, ktorý 
vznikol podľa Geometrického plánu č. 42/2014 zo dňa 04.04.2014 z dielu č. 1 a 2 odčlenených od 
pozemku registra „“C katastra nehnuteľností parc. č. 11281/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 
31045 m2 a z dielov č. 7 a 8 odčlenených od pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 
11281/17 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 23315 m2, zapísaných na LV č. 1 a  diel č. 5 
o výmere 133 m2 odčlenený podľa Geometrického plánu č. 42/2014 zo dňa 04.04.2014 od pozemku 
registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 11281/16 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 432 m2 
a diel č. 6 o výmere 583 m2 odčlenený podľa Geometrického plánu č. 42/2014 zo dňa 04.04.2014 od 
pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 11281/17 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 



23315 m2, evidovaných na LV č. 1, ktoré boli podľa Geometrického plánu č. 42/2014 zo dňa 04.04.2014 
včlenené do nového pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 11281/24. 
 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa 25.09.2014 
uznesením č. 1695/2014 schválilo  uzatvorenie Zmluvy o budúcej nájomnej zmluve medzi hlavným 
mestom ako budúcim  prenajímateľom a žiadateľom ako budúcim nájomcom, ktorý  do 30 dní odo dňa 
schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy túto zmluvu podpíše. 
Predmetom zmluvy o budúcej zmluve je záväzok, že hlavné mesto ako budúci prenajímateľ a žiadateľ 
ako budúci nájomca uzatvoria nájomnú zmluvu k pozemkom, a to k nehnuteľnostiam novovytvorený 
pozemok parc. č. 11281/23 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2315 m2, a  diel č. 5 o výmere 133 
m2 odčlenený podľa Geometrického plánu č. 42/2014 zo dňa 04.04.2014 od pozemku registra „C“ 
katastra nehnuteľností parc. č. 11281/16 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 432 m2 a diel č. 6 
o výmere 583 m2 odčlenený podľa Geometrického plánu č. 42/2014 zo dňa 04.04.2014 od pozemku 
registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 11281/17 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 23315 m2, 
evidovaných na LV č. 1, ktoré boli podľa Geometrického plánu č. 42/2014 zo dňa 04.04.2014 včlenené 
do nového pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností  parc. č. 11281/24, do 30 dní odo dňa 
schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. 
 Predmetná zmluva o budúcej nájomnej zmluve bola uzatvorená dňa 15.10.2014. 

Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že nájomca zabezpečuje výstavbu nového 
Národného futbalového štadiónu na Slovensku ktorého vybudovanie predstavuje pre hlavné 
mesto SR Bratislavu ako aj pre Slovenskú republiku významný celospoločenský záujem, ktorým 
sa výrazným spôsobom docieli rozvoj a modernizácia športový aktivít na Slovensku 
s implementovaním nových verejno-prospešných prvkov štadióna do lokálneho prostredia 
Bratislavy.  
   Nájom pozemkov sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa   §  9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s tým, že obecné 
zastupiteľstvo musí rozhodnúť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  
  Zámer previesť uvedenú nehnuteľnosť ako prípad hodný osobitného zreteľa bude v lehote 
najneskôr 15 dní pred prerokovaním v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy 
zverejnený na úradnej tabuli magistrátu a na internetovej stránke hl. mesta www.bratislava.sk.   

Vzhľadom na vyššie uvedené  skutočnosti a v súlade s požiadavkou žiadateľa, ktorý 
požiadal o nájom pozemkov parc. č. 11281/15,16 k. ú. Nové Mesto je potrebné zároveň upraviť 
predmet nájmu v Zmluve o nájme pozemku č.  08-83-1084-07-00 zo dňa 12.02.2008 v znení Dodatku 
č. 1 tak, že predmet nájmu bude upravený podľa GP č. 42/2014 zo dňa 04.04.2014 nasledovne:  
- rozsah nájmu  pozemku parc. č. 11281/1 sa zníži o 1152 m2 

- rozsah nájmu  pozemku parc. č. 11281/17 sa zníži o 1746 m2 

- nájom sa rozšíri o pozemok parc. č. 11281/15 o výmere 128 m2 
- nájom sa rozšíri o časť pozemku parc. č. 11281/16 o výmere 299 m2 
 Táto zmena bude predmetom Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme pozemku                                   
č. 08-83-1084-07-00 zo dňa 12.02.2008. Zároveň je v Dodatku č. 2 riešené ukončenie nájmu v prípade 
nevydania kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Národného futbalového štadióna“ v termíne 
stanovenom v Dodatku č. 2. 
 Nájom sa rozširuje o pozemky parc. č. 11281/15 o výmere 128 m2 a  parc. č. 11281/16 o výmere 
299 m2 z dôvodu, že žiadateľ  predmetné pozemky pričlení k okolitým pozemkom, ktoré má prenajaté 
za účelom výstavby Národného futbalového štadióna, a vytvorí súvislý územný celok pre potreby 
realizácie výstavby v súlade s účelom nájmu. 

 
STANOVISKÁ  ODBORNÝCH  ÚTVAROV  MAGISTRÁTU   
Oddelenie územného rozvoja mesta: 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov stanovuje pre územie, 
ktorého súčasťou sú pozemky parc. č. 11281/1,2,3,4,15,16,17 funkčné využitie územia: šport, 
telovýchova a voľný čas, stabilizované územie, číslo funkcie 401. 
Stanovisko technickej infraštruktúry : 
Bez pripomienok.  
Súborné stanovisko za oblasť dopravy: 
Na stavbu „Národný futbalový štadión“ bolo vydané súhlasné Záväzné stanovisko hlavného mesta SR 
Bratislavy k investičnej činnosti zo dňa 29.11.2011. Pozemky, ktoré sú predmetom predaja boli 
súčasťou vyššie uvedenej stavby.  
Oznámenie oddelenia miestnych daní a poplatkov: 
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľovi. 
 



Oznámenie finančného oddelenia : 
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľovi. 
 
Stanovisko starostu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto  je súhlasné. 
 
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 07. 10. 2014 na internete a  na úradnej tabuli svoj zámer 
prenajať uvedené časti pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 
Materiál bol predložený na zasadnutie Komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie 
s majetkom mesta MsZ dňa 7. 10. 2014. V Zápisnici  zo zasadnutia komisie  finančnej stratégie a 
pre správu a podnikanie s majetkom mesta zo dňa 7.10.2014 sa uvádza, že všetky materiály, ktoré 
boli zaradené na zasadnutie Komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom 
mesta dňa 07.10.2014, ale neboli jednotlivo prerokované,  komisia odporúča predložiť na 
rokovanie MsR aj MsZ.  
 
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 1161/2014 zo dňa 09. 10.  
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 pozemkov  
v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, spoločnosti Národný futbalový štadión, a.s. so sídlom v Bratislave 
a  návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 219/2007 
zo dňa 04.10.2007, v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 
738/2009 zo dňa 02.07.2009“. 
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Oddief: Sa V I o z k a c i s l o : 3939/B 

Obchodne m e n o : 

S id io : 

ICO: 

Den z a p i s u : 

Pravna fo rm a: 

P redmet c i n n o s t i : 

Narodny futbalovy s t a d i o n , a .s . 

S a s i n k o v a 5 
Bratislava 811 08 

36 664197 

12.08.2006 

A k c i o v a s p o l o c n o s f 

C i n n o s t p o d n i k a t e r s k y c h , o rgan izacnych a e k o n o m i c k y c h 
poradcov 

organizovanie s p o r t o v y c h , ku l tu rnych a s p o l o c e n s k y c h 
podujat i 

Pr ipravne prace k real izacl i s tavby 

prenajom bytovych a nebytovych p r ies to rov a posky tovan ie 
suv i s iac i ch s l u z i e b 

Uskutocnovanie s tav ieb a ich z m i e n 

r e k l a m n a a m a r k e t i n g o v a c i n n o s f 

Dokoncovacie s tavebne prace pr i real izaci i ex te r ie rov a 
Interierov 

kupa tovaru z a uce lom jeho predaja spo t reb i te fov i 
(maloobchod) a lebo na ucely j e h o predaja Jnym 
prevadzkovateTom z i vnos t i (verkoobchod) 

Prenajom nehnute rnos t i s p o j e n y s posky tovan im inych nez 
zak ladnych s l u z i e b sp o jenych s p r e n a j m o m 

s p r o s t r e d k o v a t e T s k a c i n n o s f v r o z s a h u vofnej z i vnos t i 

vydavanle neper iod icke j t iace v r o z s a h u vornej z i vnos t i 

Sprava a udrzba bytoveho a nebytoveho fondu v r o z s a h u 
vornych z i vnos t i 

prenajom dopravnych p r o s t r i e d k o v 

R n a n c n y leas ing 

organizovanie s p o r t o v y c h , ku l turnych a s p o l o c e n s k y c h 
podujati 

Poskytovan ie uverov a lebo poz ic iek z penaznych zdro jov 
z i s k a n y c h vyiucne bez vere jne j vyzvy a bez verejnej p o n u k y 
majetkovych hodnot 

S p r o s t r e d k o v a n i e predaja, p rena jmu a kupy nehnuteTnost i 

http://www.orsr.sl</\̂ i s .asp?ID=80783&SI D=2&P= 0 
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(od: 30.07.2013) 

(od: 12.08.2006) 

(od: 30.07.2013) 

(od: 12.08.2006) 

(od: 30.07.2013) 

(od: 12.08.2006) 

(od: 30.07.2013) 

(od: 12.08.2006) 

(od: 30.07.2013) 

(od: 12.08.2006) 

(od: 12.08.2006) 

(od: 30.07.2013) 

(od: 12.01.2008) 

(od: 30.07.2013) 

(od: 12.01.2008} 

(od: 30.07.2013) 
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Statutarny o rgan : 

l ^nan le m e n o m 
s p o l o c n o s t i : 

Zakladne Imanie: 

A k c i e : 

Dozorna rada: 

Dalsie pravne 
s k u t c c n o s t i : 

Vypis z obcliodneho registra SR 

(realitna c innost^ 

o b c h o d n e p o r a d e n s t v o v r o z s a h u voPnej z i vnost i 

faktor ing a forfait ing v r o z s a h u voFnej z i vnost i 

p r i e s k u m trhu 

nakup a predaj vypoctovej a KanceJarske] techn iky 

prenajom strojov, pr is t ro jov a zar iaden i 

t e c h n i c k o - organizacne z a b e z p e c e n i e s k o l e n i , kurzov , 
s e m i n a r o v , vzdelavacich podujat i v r o z s a h u vol'nej z ivnost i 

p r e d s t a v e n s t v o 

PhDr. Pavel tomornik . M . R A . - p r e d s e d a p reds tavens tva 
HaveIkova 8/2825 
Brat is lava 841 03 
Vzn ik f u n k c i e : 21.06.2012 

V m e n e s p o l o c n o s t i je opravneny k o n a f p r e d s e d a 
p r e d s t a v e n s t v a s a m o s t a t n e . Podp isovan ie z a s p o l o c n o s f s a 
v y k o n a tak, ie k vy t lacenemu alebo inym s p o s o b o m 
z o b r a z e n e m u nazvu s p o l o c n o s t i p r i p o j i s v o j p o d p i s . 

331 930 H J R R o z s a h sp la ten ia : 331 930 HJR 

Pocet : 1000 
Druh: k m e n o v e 
P o d o b a : l is t inne 
F o r m a : akc ie na m e n o 
Menov i ta hodnota : 331,93 EUR 
O b m e d z e n i e prevod i te rnost i akct i na m e n o : A k c i e je m o z n e 
p revadza f a za fa z l f len s o s i i h l a s o m preds tavens tva 
s p o l o c n o s t i . 

Doc.PhDr. Ivan Kmotr ik . PhD. 
T o l s t e h o 5 
Brat is lava 811 07 
V z n i k f u n k c i e : 21.06.2012 

Inq. Lad is lav Has pe l 
Bor ik 7A/6881 
Brat is lava 811 02 
Vzn ik f u n k c i e : 21.06.2012 

V lad imi r W e i s s 
hiaburska 16 
Brat is lava 821 01 
Vzn ik f u n k c i e : 21.06.2012 

S p o l o c n o s f bola za lozena zakladateTskou z m l u v o u zo dna 
05.06.2006 s p i s a n o u vo fo rme n o t a r s k e j zap isn ice v z m y s l e 
p r i s l u § n y c h u s t a n o v e n i z a k o n a c. 513/1991 Z b . Obchodny 
z a k o n n i k . 

Nota rska z a p i s n i c a c. N 203/2007, Nz 32491/2007, NCRIs 
32343/2007 zo dna 16.08.2007. Z a p i s n i c a z m i m o r i a d n e h o 
va lneho z h r o m a z d e n i a zo dna 26.10.2007. 

O s v e d c e n i e o p r ie be hu m i m o r i a d n e h o va lneho z h r o m a z d e n i a 
sprsane vo f o r m e notarske j zap isn ice N 389/2007, Nz 
59491/2007 z o dna 20.12.2007. 

Z a p i s n i c a z va lneho z h r o m a z d e n i a z o dna 6.10.2008. 

Z a p i s n i c a z m i m o r i a d n e h o va lneho z h r o m a z d e n i a zo dna 
03.07.2012. 

Notarska z a p i s n i c a - Zap isn ica z va lneho z h r o m a z d e n i a c. N 
1129/2013, NZ 21672/2013, NCRIs 22105/2013 zo dna 24.06.2013. 

(od: 30.07.2013) 

(od: 12.01.2008) 

(od: 12.01.2008) 

(od: 12.01.2008) 

(od: 12.01.2008} 

(od: 12.01.2008) 

(od: 12.01.2008) 

(od: 12.08.2006) 

(od: 21.07.2012) 

(od: 21.07.2012) 

(od: 21.07.2009) 

(od: 21.07.2009) 

(od: 21.07.2012) 

(od: 21.07.2012) 

(od : 21.07.2012) 

(od: 12.08.2006) 

(od: 04.12.2007) 

(od: 12.01.2008) 

(od: 15.10.2008) 

(od: 21.07.2012) 

(od: 30.07.2013) 

Datum aktualizacre 
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Datum vyp isu : 24.04.2014 

O obchodnomregistri SR | Navod na pouzivanie ORI | Nasa adresa ^ 
Vyhl'adavanie podFa : obchodneho mena | identifikacneho cisla 

sidla I spisovej znacky | priezviska a mena osoby 

Strankove hodiny na registrovych sudoch 
Formulare na podavanie navrhov na zapis do obchodneho registra 
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Spoplatnene v zmysie 
snknnsJLAAr^l^Fi 7h, 

•eonMtrickypUDjepodkladomnapriviK^ay, kecT Adqe dotcrajlidio stavu vykaxu vyma sii zhodni s udqnii pla^ 

Vyhotqviter 

GEOS - g.k., s.r.o. 
Radlinskeho 28 

81107 BRATISLAVA 
iCO: 359 43 246 iC DPH: SK2022026468 

te!:0905 182 574 
www.geosgk.3k, geosgk@gm3iI.com 

Kraj 
Bratislavsky 

Okns 
Bratislava III 

Obee 
Bratislava - m.2. Nove Mesto 

Vyhotqviter 

GEOS - g.k., s.r.o. 
Radlinskeho 28 

81107 BRATISLAVA 
iCO: 359 43 246 iC DPH: SK2022026468 

te!:0905 182 574 
www.geosgk.3k, geosgk@gm3iI.com 

itxenae Nov6 McStO 
Cisio 
plinu 42/2014 

Mapovy Pezinok 8-9/14, 8-9/23 
list e: Pezinok 8-9/32, 8-9/41 

Vyhotqviter 

GEOS - g.k., s.r.o. 
Radlinskeho 28 

81107 BRATISLAVA 
iCO: 359 43 246 iC DPH: SK2022026468 

te!:0905 182 574 
www.geosgk.3k, geosgk@gm3iI.com 

GEOMETRICKY PLAN M odstrdneniestavUbp. £. 11281/1, 
/?, /3, /4 a oddelenie pozemkov p. d 11281/23, /24, /25. 

Vyhotovil AuKxizaihie oveni: 
iJ^'^g.Uubica Jakubtekova 

Dfia: 
04. 04.2014 

Meno: 
Ing. Maridn Suran 

DOa: 
04. 04. 2014 

Mem: 
Ing. Mari^ Suran 

Cislo: 
TTi* /2014 

Nove braiucc boli v pdrotk ozna£ene 
roxormi 

Zaznain podrobnebo merania (menesky naCit) 6. 
5370 

N^'^tosfami a presnorfou zodpovedi predpisom 

SuradoiCB bodov oznaemych £Utami a ostacne merafisks udaje 
SU ulotene vo vieobecnej dokumenlitcii 

Utadne overene podTa 19 zibma NR SR 6. 213/199) o 
geodizti a kanogratii 

t.i. 6.49-1997 



VYKAZ VYMER 

Doterajsi stav 

Cisio 

parcely 

PK KN ha m 

Vymera Dnih 
pozemku 

Zmeny 

Die! 
k 

parceie 
Cislo 

parcely 
Cislo 

Novy stav 

Cislo 
parcely 

Vymera 

ha m 

Druh 
pozemku 

kdd 

Vlastnik, (ind opravnena 
osoba) adresa, (sidio) 

Stav prdvny je totozny 
s registromC KN 

11281/1 

II281/2 

11281/3 

11281/4 

11281/6 

1045 

18 

18 

18 

1008 

zasL pL 

zasL pL 

zasLpL 

zasL pL 

zasu pL 

11281/16 

11281/17 

432 

3315 

zasL pL 

zast pL 

11281/23 

11281/23 

11281/17 

11281/24 

11281/24 

11281/24 

11281/23 

11281/23 

1193 

3 

46 

667 

133 

583 

1115 

94 
11781/1 

11281/1 

11281/1 

11281/17 

11281/17 

11281/6 

11281/16 

11281/17 

11281/1 

11281/2 

11281/3 

11281/4 

11281/6 

11281/25 

11281/16 

11281/17 

9893 zast. pL 

18 

18 

18 

18 

248 

93 y 

299 

1569 

zast pL 

18 

zast. pL 

18 

zast pL 

18 

zast pL 

18 

zasL pL 

18 

zastpL 

18 

zast pL 

18 

46 

1103 

3 

1115 

94 

667 

133 

583 

11281/23 2315 

11281/24 1383 

zastpL 

18 

zast pL 

18 

5 5854 3744 3744 5 5854 

spdsobu yyuiivania pozemkov: 18 - Pozemok, na kiorom je dvor 

doterajSi 

detto 

detto 

detto 

detto 

detto 

detto 

detto 

detto 

detto 





Urad geodezie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VYPIS Z KATASTRA NEHNUTELNOSTI 
Okres: Bratislava III Vytvorene cez katastralny portal 

Obec: BA-m.c. MOVE MESTO Datum vyhotovenia 24.04.2014 
Katastralne uzemie: Move Mesto Cas vyhotovenia: 15:26:21 

VYPIS Z LISTU VLASTNICTVA c . 1 
SpoloCna nehnutel'nost podl'a zAkona d. 97/2013 Z. z. 

tAStA: MAJETKOVA PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidovane na katastralnej mape 

Parcelne cislo Vymera v ml Dnih pozemku Sposob vyuz. p. Umiest. pozemku Pravny vzfah Druh ch.n. 
10394/ 2 321 Zastavane plochy a 

nadvoria 
22 1 

10394/ 4 289 Ostatne plochy 37 1 
10394/22 311 Zastavane plochy a 

nadvoria 
25 1 

11246 595 Ostatne plochy 29 1 
11276/ 2 2731 Zastavane piochy a 

nadvoria 
22 1 

11280/ 33 73 Ostatne plochy 37 1 
11280/ 43 40 Zastavane plochy a 

nadvoria 
25 1 

11280/44 124 Zastavane plochy a 
nadvoria 

25 1 

11280/56 844 Zastavane plochy a 
nadvoria 

25 1 

11280/57 26 Zastavane plochy a 
nadvoria 

16 1 5 

Pravny vztah k stavbe evidovanej na pozemku 11280/ 57 je evidovany na liste vlastnictva cislo 5148. 
11280/58 12 Zastavane plochy a 

nadvoria 
16 1 5 

Pravny vztah k stavbe evidovanej na pozemku 11280/ 58 je evidovany na liste vlastnictva cislo 721. 
11280/59 12 Zastavane plochy a 

nadvoria 
16 1 5 

Pravny vztah k stavbe evidovanej na pozemku 11280/ 59 je evidovany na iiste vlastnictva cislo 1256. 
11280/60 12 Zastavane plochy a 

nadvoria 
16 1 5 

Pravny vztah k stavbe evidovanej na pozemku 11280/ 60 je evidovany na Iiste vlastnictva cislo 2721. 
11280/61 12 Zastavane plochy a 

nadvoria 
25 1 

11280/62 18 Zastavane plochy a 
nadvoria 

25 1 

11280/63 18 Zastavane plochy a 
nadvoria 

25 1 

11280/64 19 Zastavane plochy a 
nadvoria 

25 1 

11281/ 1 31045 Zastavane plochy a 
nadvoria 

16 1 5 

Pravny vztah k stavbe evidovanej na pozemku 11281/ 1 je evidovany na liste vlastnictva cislo 5524. 
11281/ 2 18 Zastavane plochy a 

nadvoria 
17 1 

11281/ 3 18 Zastavane plochy a 
nadvoria 

17 1 

11281/ 4 18 Zastavane piochy a 
nadvoria 

17 1 

11281/15 128 Zastavane ptochy a 
nadvoria 

16 1 5 

Pravny vztah k stavbe evidovanej na pozemku 11281/15 Je evidovany na liste vlastnictva cislo 4733. 
11281/16 432 Zastavane plochy a 

nadvoria 
18 1 

11281/17 23315 Zastavane plochy a 
nadvoria 

25 1 
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Stavby 
Supisne cislo na parcels cislo Druh stavby Popis stavby Druh ch.n. Umiest stavby 

ID^ginsiavby: 

11 - Budova pre skolstvo, na vzdelavanie a vyskum 
19 - Budova pre sport a rekreacne ucely 
1 - Priemyselna budova 
15 - Administrativna budova 
20 - Ina budova 
21 - Rozostavana budova 

K6d umiestnenia stavby: 
1 - Stavba postavana na zemskom povrchu 

CASTB: VLASTNICIA IN^ OPRAVNEN^ OSOBY 

Por. cislo Priezvisko, meno (nazov), rodne priezvisko, datum narodenia, rodne cislo (itO) a Spoluvlastnicky podiel 
miesto trvaleho pobytu (sidio) vlastnika 

Ocastnik pravneho vzfahu: Vlastnik 
1 HIavne mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primacialne nam. 1, 1/1 

Bratislava, PSC 814 99, SR 
idO: 

Poznamka V zmysle ustanoveni § 71 ods.3 Katastralneho zakona udaje katastra, ktorych 
hodnovernosf bola vyvratena, sa nesmu pouzivaf - dvojite vlastnictvo casti p.c.23049/2 
na LV 1 na zaklade HZ 321/83/111 a casti povodnej nehnuternosti p. c.17071 na LV 3272 
na zaklade D 832/88, D 144/92 

TituI nadobudnutia ZIADOST OSM 92/PA/71-VZ 378/92. 
TituI nadobudnutia Ziadost^ o zapts c. MAG/2004/16373/28633-1 zo dna 10.05.04 
TituI nadobudnutia Ziadost o zapis MAG/2004/20457/36116-1 zo dna 10.6.2006 ( GP c. 38/2004, PK viozky c. 

1001, c. 10360). 
TituI nadobudnutia Ziadosf o zapis c.MAG/06/28488/63725-3/Bz zo dna 27.9.2006 
Titui nadobudnutia Zamenna zmluva V-17816/06 zo drta 04.12.2006 
TituI nadobudnutia Rozhodnutie o urceni supisneho cisia d. Star-2 907/2006 zo dna 20.11.2006 
TituI nadobudnutia Ziadosf o zapis 5. MAG/07/No/Ja MAGS SNM 1275/07-1/3447 zo dna 8.1.2007 
TituI nadobudnutia Ziadosf o zapis c. MAGS SNM 19982/07-1/422762 zo dria 31.05.2007 
TituI nadobudnutia Ziadosf o zapis MAG/07/No/28104-479600 zo dna 15.08.07 
TituI nadobudnutia Ziadosf o zapis stavby c.j. Star-3195/2007 zo dna 21.12.2007 
TituI nadobudnutia Ziadosf o zapis MAG/OSN/stadion zo dî a 12.06.2008 
TituI nadobudnutia Protokol c. 11 88 0922 06 00 zo dna 15.12.2006 
TituI nadobudnutia Ziadosf o zapis MAG/07 zo dna 30.07.2007 
TituI nadobudnutia Zamenna zmluva V-36983/08 zo dna 09.02.2009 
TituI nadobudnutia Notarska zapisnica N 33/09, Nz 6580/09, NCRIs 6585/09 zo dna 03.03.2009 
TituI nadobudnutia Ziadosf o zapis vlastnickeho prava c.MAG/OSN/cesty-Raca zo dna 23.3.2009. 
TituI nadobudnutia Protokol o odnatt spravy c. 11 88 0052 05 00 zo dt̂ a 19.4.2005 a a. 11 88 0787 03 00 zo dna 

2.2.2004, Z-9271/09 
TituI nadobudnutia Rozhodnutie o zruseni a urceni supisneho a orientacneho cisIa c. Star -1581/2012 zo dna 

30.10.2012, GP c. 50/2012, c. over. 2399/2012 - prepracovany GP c. 13/2003, c. over. 
318/2003, Z-19856/12 

TituI nadobudnutia Rozhodnutie o urceni supisneho cisIa c. Star-1582/2012 ZO DnA 30.10.2012, Z-19859/12 
TituI nadobudnutia Ziadosf c. MAGS SNM 36363/2013 zo dna 23.04.2013 o zapis delimitadneho protokolu 

c.1/2013 o odovzdani a prevzati nehnutePneho majetku zo dria 15.02.2013, Z-8692/13 
Ocastnik pravneho vzt'ahu: Najomca 

2 Narodny futbalovy stadion, a. s., Lamacska cesta 3, Bratislava, PSC / 
841 04, SR 

idO: 
TituI nadobudnutia Zmluva o najme c. 08-83-1084-07-00, N-16/2008 
Kvlastnikovi c.1 je najomny vzfah na pozemky p. c. 11281/1,11281/2,11281/3,11281/4,11281/17 do 12.2.2058. 

Ocastnik pravneho vzt'ahu: Najomca 
3 Trubiniova Valentina, I / 

Datum narodenia: 
TituI nadobudnutia Zmluva o najme c. 164/2007 zo dna 23.05.2007 

Kvlastnikovi c. 1 je najomny vzfah na pozemok parcelne cislo 21965/92 od 01.01.2007 na dobu neurcitu 

Tituly nadobudnutia LV: 
PARC.13461/2 PODI_A ZlADOSTI OSM/1993/6 SCH 
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MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 
oddelenie uzemneho rozvoja mesta 

Pr imac ia lne nam. 1, P. O. Box 192, 814 99 Brat is lava 1 

SNM 

TU 

Vd§ list 6!slo/zo dha Na§e Cislo Vybavuje/linka Bratislava 
MAGS ORM 42885/14-31929 Ing.arch.Toma§dkov^413 19.2.2014 

Vec: Uzemnoplanovacia informacia k nehnuternosti 
V majetku hlavneho mesta 

ziadatel': S N M pre Narodny futbalovy stadion, a.s. 
ziadosf c.j.: M A G S S N M 42791/14 
ZO dna: 19.2.2014 
pozemok pare, cislo: p.c. 11281/1,2,3,4,15,16,17 - podi'a Vami prilozenej mapky 
katastralne uzemie: Nove Mesto 
blizsia lokalizacia parcely v uzemi: lokalita Tehelne pole v ohraniCeni ulic Bajkalska, 

V . Tegelhoffa, Pn'kopova, Kalinciakova 
ucel: Prevod pozemkov realizovany podPa § 9a zakona 

138/1991 Zb. 0 majetku obci v zneni neskorsich predpisov 

Na zaklade posudenia Vasej ziadosti poskytujeme lizemnoplanovaciu informaciu obsahujiicu podmienky 
vyuzitia uzemia vyplyvajuce z 
• Uzemneho planu hlavneho mesta SR Bratislavy, rok 2007 v zneni zmien a doplnkov 

Uzemny plan hlavneho mesta SR Bratislavy, rok 2007 v zneni zmien a doplnkov podi'a zavaznej casti 
stanovuje pre uzemie, ktoreho siicast'ou su zaujmove pozemky funkcne vyuzitie uzemia: sport, 
telovychova a voPny cas, stabilizovane uzemie, c. funkcie 401, t.j. uzemia prevazne arealoveho 
charakteru s vyuzitim pre sport a telesnii vychovu tvorene krytymi sportovymi zariadeniami, sportovymi 
otvorenymi ihriskami a zariadeniami, specifickymi zariadeniami sportu sluziacimi pre organizovanu 
telovychovu, vykonnostny sport, amatersky sport a uzemia sluziace sportovym aktivitam vo vol'nom case. 
Siicast'ou uzemia je dopravne a technicke vybavenie a plochy liniovej a plosnej zelene. 

Sposobv vyuzitia funkcnych ploch: 
prevladajuce 
- kryte a otvorene ihriska, zariadenia a areaiy sportu, telovychovy a vol'neho casu 
pripustne 
V lizemi je pripustne umiestnovaf najma : 
- specificke gportove zariadeniajazdeckeho, cyklistickeho, motoristickeho, vodackeho, leteckeho, 
Laurinska 7, II. poschodie, t. dverl 208 
TELEF6N FAX BANKOVt SPOJENIE iCO INTERNET E-MAIL 
02/59 35 62 35 02/59 35 64 46 VUB 6327-012/0200 603 481 www.bratislava.sk orm@bratislava.sk 
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modelarskeho sportu, zimnych sportov a ine 
- zelen liniovu a plosnu 
- vodne plochy ako sucast' parteru a ploch zelene 
- zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu uzemia 
pripustne v obmedzenom rozsahu 
V lizemi je pripustne umiestnovaf v obmedzenom rozsahu najma : 
- zariadenia obcianskej vybavenosti, ktore neprekro5ia 10% z funkcnej plochy 
- byty V objektoch funkcie- sluzobne byty 
nepripustne 
V lizemi nie je pripustne umiestiiovaf najma : 
- byvanie okrem pripustneho v obmedzenom rozsahu 
- arealove zariadenia obcianskej vybavenosti 
- zariadenia a areaiy vyroby 
- skladove areaiy, distribucne centra a logisticke parky 
- stavby na individualnu rekreaciu 
- tranzitne vedenia technickej vybavenosti nadradeneho vyznamu 
- zariadenia odpadoveho hospodarstva 
- stavby a zariadenia nesiivisiace s funkciou. 

Pozemky sii siicast'ou uzemia, ktore je definovane ako stabilizovane lizemie. Uzemny plan v 
stabilizovanom lizemi 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 lizemi je najma charakteristicky obraz a 
proporcie konkretneho uzemia, ktore je nevyhnutne akceptovat', chranit' a rozvijaf. Prvoradym je 
zvysenie kvaiity prostredia, nielen kvaiity zastavby ale aj prevadzkovej kvaHty. Z hl'adiska vazby novej 
zastavby k povodnej strukture mesta je potrebne vo vnutomom meste, kde sa vyskytujii stabilizovane 
uzemia so zastavbou mestskeho typu, komplexy zastavby, areaiy a uzemia izolovanej zastavby, najma 
bytove domy sidliskoveho typu a enklavy rodinnych domov, v dotvarani lizemi respektovaf 
diferencovany prfstup podfa jednollivych typov existujiicej zastavby. 

Informujeme Vas, ze Uzemny plan hlavneho mesta SR Bratislavy, rok 2007 ajeho zmeny a doplnky 01 
a zmeny a doplnky 02 sii zverejnene na adrese: 
http://www.bratislava.sk/vismo/dokumentv2.asp7id org=70000Q&id=l 1031292&pl=67484. 
Dalsie lizemnoplanovacie dokumentacie a lizemnoplanovacie podklady sii zverejnene na adrese: 
http://www.bratislava.sk/vismo/dokumentv2.asp7id org=7QQ000&id=74384&pl==53195. 
Komplexne informacie o Vasom zaujmovom lizemi ziskate nahliadnutim do zverejnenych hore 
uvedenych dokumentov. 

Uzemnoplanovacia informacia c j . M A G S O R M 42885/14-31929 zo dna 19.2.2014 piati jeden rok odo 
diia jej vydania, ak nebola schvalena nova uzemnoplanovacia dokumentacia, alebo jej zmeny a doplnky, 
na zaklade ktorych bola vydana. 

S pozdravom 

Co: Magistral - ODI, OUGG 



Stanovisko technickej infrastruktiiry 

Ziadatel' S N M - N F S , a . s . Referent: Bel 

Predmet podania Predaj pozemku 

Katastralne uzemie Nove Mesto Parc.a.: 11281/1 

C.j. M A G S O U G G 42 967/2014-31 930 
M A G S S N M 42 791/2014 

e. O U G G 174/14 

TI c.j. TI/111/14 E I A C . /14 

Datum prijmu na TI 20.2.2014 Podpis ved. odd. 

Datum exped. z TI 21.2.2014 2 1. 02. 20U 

Zasobovanie vodou a odkanalizovanie : Ing. Daniel Pospisil 

Bez pripomienok. 

Zasobovanie elektrickou energiou : Ing. Peter Hresko 

Bez pripomienok. 



MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 
Pr imac ia lne nam. 1, P. O. Box 192, 814 99 Brat is lava 1 ^ 

SUBORNE STANOViSKQ 

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

A: IDENTIFIKACIA PODANIA: 

Doslo od (oddelenie, datum)'. S N M , 20.2.2014 pod c. M A G S S N M - 4 2 7 9 1 / 1 4 

Predmet podania: predaj pozemkov 
Cislo O K D S : 
ZiadateF: Narodny futbalovy stadion, a.s. 
Katastralne lizemie: Nove Mesto 
Parceine cislo: 11281/1,2,3,4, 15, 1617 
Odoslane: (datum) pod c. 

B: C I A S T K O V E STANOVISKA ODDELENI: 

B l : Oddelenie dopravneho inzinierstva: 
Prideiene (datum): 20.2.2014 Pod. c. oddelenia: -31933/14 

ODI/100/14-P 
Spracovatef (meno): Ing. Barlokova 
Text stanoviska: 

Z hfadiska riesenia verejneho dopravneho vybavenia k predaju pozemkov parcC 11281/1, 2, 3, 
4, 15, 16 17, V k.ii. Bratislava - Nove Mesto, ktore sii siicasfou stavby Narodny futbalovy stadion 
uvadzame: 

• Na stavbu „Narodny futbalovy stadion" bolo vydane suhlasne Zavazne stanovisko hlavneho 
mesta SR Bratislavy k investicnej cinnosti s cislom M A G S O R M 57183/11-389488, diia 29. 11. 
2011. Pozemky, ktore sii predmetom predaja boli siicast'ou vyssie uvedenej stavby. 

• Upozornujme, ze vzmysle Uzemneho planu hi. m. SR Bratislavy, rok 2007 v zneni zmien 
a doplnkov je planovana prestavba Bajkalskej ulice v liseku Pristavna - Vajnorska, vratane M U K 
(mimoiirovnovych krizovatiek) s Tmavskou a Vajnorskou. 

Na zaklade vyssie uvedeneho k predaju pozemkov nemame pripomienlq'. 

Vybavene (datum): 21.2.2014 
Schvalil dha (meno, datum): Ing. Mikus 24.4.2014 

Primacialne nam. 1. III. poschodie, 6. dveri 308 
TELEF6N FAX BANKOVE SPOJENIE iCO 
02/59 35 61 95 02/59 35 64 39 VUB 6327012/0200 603 481 

INTERNET E-MAIL 
www.bratislava.sk oKdsv@bratislava.sk 
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B2: Referat cestneho spravneho organu: 
Prideiene (datum): 21.02.2014 Pod. c. oddelenia: O K D S 42942/14-31932 
Spracovatef (meno): Ing. Stmad ' 
Text stanoviska: 

Vzhfadom na to, ze predraetne pozemky nie su cestnymi pozemkami miestnych komunikacii 
I. a II. triedy, z hl'adiska cestneho spravneho organu sa nevyjadrujeme. 

Vybavene (datum): 24.02.2014 
Schvalil diia (meno, datum): v.z. Ing. Slimakova 25.02.2014 

B3: Oddelenie spravy komunikacii: 
Prideiene (datum): 21.2.2014 Pod. c. oddelenia: O S K 31934/2014 

H a - l U 
Spracovatef (meno): R. Horvathova 
Text stanoviska: 

Predajom pozemkov v k. u. Nove Mesto (podi'a ziadosti) nepride k zasahu do komunikacii 
a verejneho osvetlenia v sprave hlavneho mesta. 

Vybavene (datum): 14.3.2014 
Schvalil dna (meno, datum): Ing. Mesfanikova 

V 

Ing. Kvetoslava Cuma 
zastupkyiia riaditefa magistratu 

Magistral; hlavnek mesta SR 
Sracislavy 

Zastupca naditera magistratu 
.IjimaciainR nam. c,l 

814 99 B r a t i s l a v a 
"3-



MAGISTRAT H L A V N E H O M E S T A S L O V E N S K E J REPUBLIKY BRATISLAVY 

financne oddelenie 
Pr imac ia lne nam. 1, P. O. Box 192, 814 99 Brat is lava 1 

/ 

Oddelenie spravy nehnuternosti 

106392/2014 

Vcis list Cislo Nase cislo Vybavuje/linka Bratislava 
MAGS FIN 2014/31935/377 Varemtsova/476 20.03.2014 

Vec 

Oznamenie o pohfadavkach 

Na zaklade Vasej ziadosti vo veci vycislenia pohfadavok, V a m tymto oznamujeme, ze 
V dostupnych dokladoch a informaciach, ktore boli doixicene na financne oddelenie za obdobie 
od evidujeme zostatok pohl'adavok voci: 

Narodny futbalovy Stadion, a.s., ICO 36 664 197 
v lehote splatnosti: 0,00 € 
po lehote splatnosti: 0,00 €. 

Zaroveii si dovol'ujeme pripomenuf, ze financne oddelenie nedisponuje databazou o 
danovnikoch a poplatkov za odpad. V o veci zistenia pohl'adavok na dani z nehnutel'nosti je 
potrebne sa obratif na oddelenie dani a poplatkov magistratu. 

, Hlavufi incsto BU Brmim 
S pozdravom Oddelenie financne 

jpfeiiacialne nam. c 1 
;99 B r a t i s l a v a 

-10-

Ing. Boris Kotes 
veduci financneho oddelenia 

Priloha X 
Prehfad pohP^avok Iks 
Sankcna fidctiira Iks 

Primacialne nam. 1, IV. poschodie, c, dveri 426 
T E L E F 6 N 

02/59 35 65 03 
F A X 

02/59 35 63 91 
\C0 I N T E R N E T E - M A I L 

603 481 www.bratislava.sk financne@bratisiava.sk 



MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 
oddelenie miestnych dani a poplatkov 

Blagoevova 9. P. O. Box 76, 850 05 Brat is lava 55 2 7 02. 20U 

Oddelenie^o ĵ:difiacie dopravnych 
systemo"' 
Ing. jK:wtosIava Cuma-veduca odd * 

T U 

Vd§ list Cislo Na§e Cislo Vybavuje/linka Bratislava 
OKDS-2014/31927 MAG/19/2014/31936 Ing. Pe5kov^900 24.2.2014 

34957/2014 

Vec: Odpoved* na iiadost' 

Na zaklade Vasej ziadosti Vam v zmysle § 11 ods. 6 zakona t, 563/2009 Z. z. o sprave 
dani (d£inovy poriadok) a o zmene a doplneni niektorych zakonov oznamujeme nasledovne: 

Referat ostatnych dani neeviduje v evidencii dane za uzivanie verejneho priestranstva a ani 
V evidencii dane za ubytovanie spolocnost' Narodny futbalovy stadion, a.s., Sasinkova 5, 811 08 
Bratislava, ICO: 36664197. 

Referat PO dane z nehnuternosti neeviduje voci uvedenej spolocnosti ziadne pohfadavky. 

Referat komunalneho odpadu neeviduje vo6i uvedenej spolodnosti Ziadne pohl'adavky. 

S pozdravom 

Ing. Peter Michalicka 
veduci oddelenia 

Blagoevova 9. 3 Poschodie, t. dveri 303 
T E L E F O N FAX BANKOVe SPOJENIE iCO INTERNET E-MAIL 

02 /59 35 69 00 02 /59 35 6 9 71 V O B 6327012 /0200 6 0 3 481 www.bratislava.sk dane@bratislava.sk 



ZMLUVA O NAJME POZEMKU 
c. 08-83-1084-07-00 

Zmluvne strany: 

1. HIavn£ mesto Slovenskej republiky Bratislava 
PrimaciAlne nam. 1, 814 99 Bratislava 
Zastupuje: Ing. Andrej Durkovsky, primator hiavneho mesta SR Bratislavy 
Penazny ustav: VUB, a. s., Bratislava - mesto 
& 1 0 uctu: 1368287251/0200 
iCO: 00603481 
DiC: 2020372596 
(d'alej len „prenajimater") 

2. Obchodne meno : 
Sidlo : 
Zastupuje: 

Penazny ustav : 
Cislo uctu: 
iCO: 
DiC: 
it DPH: 
(d'alej len „najomca") 

Narodny futbalovy stadion, a.s. 
Lama£skacesta3, 841 04 Bratislava 
Doc. JUDr. Frantisek Laurinec CSc, predseda predstavenstva 
podl'a vypisu z Obchodneho registra Okresneho sudu Bratislava 
I, Oddiel: Sa, Vlozka cislo : 3939/B 
Tatra banka, a.s. 
2623839733/1100 
36 664 197 
202261296 
SK 2022261296 

uzatvaraju podl'a § 663 a nasi. Obcianskeho zAkonnika tuto zmluvu o najme pozemku : 

Clanok I 
Predmet a iicel najmu 

1. Prenajimater je vlastnikom nehnutel'nosti - pozemku vBratisIave, katastralne uzemie 
Nov6 Mesto, zapisaneho v udajoch Sprdvy katastra pre hlavne mesto SR Bratislavu, 
pracovisko Bratislava UI ako pare. t. 11281/1 o vymere 31045 m^ , pare. t. 11281/2 
0 vymere 18 m , pare. c. 11281/3 o vymere 18 m , parc.6. 11281/4 o vymere 18 m , 
pare. c. 11281/17 o vymere 23315 m^ druh pozemkov- zastavane plochy anadvoria, 
ktor6 sii v katastri nehnutel'nosti zapisane na LV c. 1. 

2. Prenajimater prenechava a najomca prijima do najmu za podmienok uvedenych v tejto 
zmluve pozemky, pare. c. 11281/1 o vymere 31045 m^ ,parc. c. 11281/2 o vymere 18 m^ 
,parc. 11281/3 o vymere 18 m^ , parc.c. 11281/4 o vymere 18 m^ , parc.c. 11281/17 
vymere 23315 m^ , spolu o vymere 54 414 m^ tak, ako to je zakreslen^ v kopii katastralnej 
mapy (d'alej len „predraet najmu" alebo „pozemok"). K6pia z katastralnej mapy tvori 
neoddelitel'nu siicast' tejto zmluvy. 



3. Prenajimater prenechdva najomcovi predmet najmu do uiivania pre ucel: 

a) prevddzky, udr^by, opravy, rekonStrukcie a asandcie Futbaloveho stadi6nu, pristupu 
k Futbalovemu Stadionu a jeho uSivanie ndjomcom a akymikolVek tr-etimi osobami, 
vrdtane verejnosti, ktorym ndjomca tento pristup a uzivanie povoli, vyuiSivanie 
predmetu najmu na uCely siivisiace s prevddzkou Futbaloveho gtadi6nu alebo inou 
Cinnost'ou najomcu alebo jeho podnajomcov (vrdtane prendjmu reklamnych ploch 
a inych foriem marketingovej £irmosti), 

b) v̂ ŝtavby, udrzby, opravy, rekonStrukcie a prevddzkovania nov6ho Narodneho 
futbaloveho gtadi6nu na predmete n Ĵmu, pristupu kN^odn^mu futbalovemu 
§tadi6nu a jeho uiWania najomcom a akymikoVvek tretimi osobami, vrdtane 
verejnosti, ktorym najomca tento pristup au^vanie povoli, vyu^fvania predmetu 
n ĵmu na <xtt\y suvisiace s previdzkou Narodn6ho futbaloveho stadi6nu alebo inou 
dinnosf ou najomcu alebo jeho podnajomcov 
(vrdtane prendjmu reklamnych pl6ch a inych foriem marketingovej cinnosti), 

c) vystavby, lidriby, opravy, rekongtrukcie a prevadzkovania d'alsich objcktov, funkcii 
a infraStruktur na predmete najmu, ktorych v^stavbu bude umo^ovaf 
uzemnoplAnovacia dokumentdcia vzf ahujiica sa na predmet n^jmu a platna v iase ich 
vystavby. 

4. Najomca sa zavazuje predmet nijmu vyuiivaf v l̂uCne ha dohodnuty uCel. Pre pripad 
poruSenia tejto povinnosti, zmluvne strany dojednali zmluvnu pokutu v siilade s ust. § 544 
a nasi. Obcianskeho zakonnfka, ktoni je najomca povinny zaplatit* prenajfmaterovi vo 
vygke 500,- Sk za ka2d^, aj zacaty den trvania poruSenia tejto povirmosti. 

5. Najomca prehlasuje, ze je obozndmeny so stavom predmetu n ĵmu, ie tento je v stave 
spdsobilom na dohodnute u^ivanie a v takom ho do ndjmu preber̂ . 

(:\&nok II 
Vznik, doba a ukoncenie n^jmu 

Ndjom sa dojedndva od podpisu zmluvy na dobu urCitii 50 rokov. 

2. N^jomny vzfah mfize byf ukonden^: 
a) kedykol'vek pisomnou dohodou zmluvnych str^, 
b) odstijpenim od zmluvy v sulade s ods.3 a 4 tohto Cldnku a/alebo v sulade 

s prislu§nymi ustanoveniami ObCianskeho z^onnika, 

3. Prenajimater moze odstupit' od tejto zmluvy o ndjme pozemku bez akychkorvek d'alSich 
zky^akov a povinnosti \oti najomcovi: 

a) ak nijomca mesk^ s uhradou ndjomneho viae ako 10 dni, po mamom uplynuti lehoty 
podl'a odseku 5 tohto dlanku 

b) ak najomca uiiva predmet n ĵmu alebo jeho £asf na iny utel ako je dohodnuty touto 
zmluvou, po mamom uplynuti lehoty podfa odseku 5 tohto £lanku, 

c) ak ndjomca bude uzivaf predmet ndjmu v rozpore so zmluvou, po mdmom uplynuti 
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lehoty podl'a odseku 5 tohto £ l ^ u , 
d) ak V lehote do 18 mesiacov od podpisania zmluvy, nebude vydan6 pravoplatae 

uzemn6 rozhodnutie na stavbu Narodn6ho futbaloveho Stadi6nu alebo 
e) ak V lehote do 12 mesiacov od vydania pravoplatadho uzenmeho rozhodnutia, nebude 

vydane pravoplatoe stavebn^ povolenie na stavbu N^odn^ho futbaloveho stadi6nu 
alebo 

f) ak nebude vydane prdvoplata6 kolaudaCn^ rozhodnutie na stavbu Narodneho 
futbaloveho stadi6nu do 31.12.2011. 

4. NAjomca m62e okamiite od tejto zmluvy odstupif: 
a) ak sa predmet ndjmu stane bez zavinenia ndjomcu nespdsobilym na dohodnute alebo 

obvykie uiivanie alebo 
b) ak sa mu odnime taka £astf predmetu n&jmu, ie by sa tjm zmaril u£el zmluvy. 

5. PokiaT sa prenajimater dozvie o ddvode pre bdstiipenie od tejto zmluvy podTa odseku 3 
pism. a), b) alebo c) tohto 51Anku je povinny plsomne vyzvat* ndjomcu na odstrdnenie 
dovodu odstupenia a poskytauf mu na to dodatoCnii primerami lehotu, najmenej vgak 10 
dnf; pokial' najomca tento ddvod odstupenia v poskytautej dodatoCnej primeranej lehote 
neodstrdni, m6te opravnend zmluvnd strana zaslat* povirmej zmluvnej strane v pisomnej 
forme odstupenie od tejto zmluvy. 

6. V pripadoch odstiipenia od zmluvy je odstupenie lidinne dftom, ked' pfsomnosf s prejavom 
vole jednej zmluvnej strany o odstiipenl bude dorudeni druhej zmluvnej strane. Dnom 
doru£enia plsomnosti podl'a predchddzajiicej vety sa tdto zmluva zruSuje. 

Uhrada za ndjom 

1. Ndjomne je stanovene podl'a uznesenia Mestskeho zastupitel'stva hiavneho mesta 
Slovenskej republiky c. 219/2007 zo diia 04.10.2007 vo vygke 1000,-Sk roCne za cel^ 
predmet ndjmu. 

2. RoCne ndjonme za predmet najmu vo vySke 1000,- Sk (slovom: tisic konin slovenskych), 
sa ndjomca zavSzuje uhrddzaf poCniic dnom podpisania tejto zmluvy v 
pravidelnych roSnych splatkach vidy do 15. januara prfslu§neho kalendameho roka na 
lieet prenajfmatel'a 6. 1368287251/0200, variabiln;^ symbol VS 883108407 vo VUB, a.s. 
Bratislava - mesto. V pripade, ie ndjom zaCne alebo skonCI v priebehu kalendtoeho roka, 
uhradi ndjomca ndjoirme v plnej vySke t.j. 1000,-Sk. NAjomne za rok 2007sa najomca 
zavSzuje uhradif spolu s nijomnym za rok 2008 do 15. januto 2008. 

3. Ndjomne a ostatae fman£ne plnenia sa povazuju za uhradene dnom priplsania na u£et 
prenajimatel'a. 

4. Zmluvne strany sa dohodli, 2e ak najomca nezaplati ndjomne v dohodnutom termine 
riadne a vCas, je povinny zaplatif prenajimatel'ovi zmluvnu pokutu vo vy§ke 0,05 % 
z dlznej sumy za kaid^, aj za5aty den trvania nesplnenia tejto povinnosti. Povinnosf 
najomcu platif liroky z omegkania podl'a § 517 ods.2 ObCianskeho z^onnika nie je tymto 
dotknutd. 



5. Prenajimater je opravneny menif vysku najomneho stanoveneho podl'a tejto zmluvy 
V sulade s oficidbe stanovenym vyvojom inflacie za prisluSny rok Statistickym uradom 
SR. ZvySenie ndjomneho je prenajimatel' oprdvneny uskutoinif jednostrann^ prdvnym 
ukonom. 

ClAnok IV 
Prdva a povianosti n&jomcu, sankcie 

1. Ndjomca je povinny uiivat' predmet ndjmu v sulade s prdvnymi predpismi, ktord sa 
vzfahuju na predmet najmu a v rozsahu a na ^£el, dohodnuty v tejto zmluve. Taktiei je 
povirmy na vlastne ndklady zabezpe£it* jeho ochranu pred po§kodenim alebo zneuzitim. 

2. Ndjomca sa zavazuje riadne sa staraf o predmet ndjmu, najma zabezpeCovat* na vlastne 
ndklady vSetky upravy a udribu ako aj zndSaf zo svojho ndklady spojen^ s neprimeranym 
uiivanim predmetu najmu, Ndjomcasa d'alej zavSzuje hradif zo svojho vSetky miestne 
poplatky, ktor^ budii spojen6 s predmetom ndjmu. 

3. Prenajimater, ndjomca aspoloSnosf TESAKO s.r.o. ako vyluCn^ vlastnik Futbaloveho 
5tadi6nu- stavba supisne cislo 12014, druh : ind budova oznafiena supisnym Cislom, 
postavend na pozemku pare. 5. 11281/1 vo vlastnfctve prenajimatel'a sa dohodli, 2e po 
dobu do uskutodnenia asanacie Futbaloveho Stadidnu bude maf spoloCnosf TESAKO 
s.r.o. prdvo u^vat" pozemky tvoriace cely predmet ndjmu podTa Cldnku I ods. 2 tejto 
zmluvy ako podndjomca. 

4. Ndjomca na predmete ndjmu preberd poviimosti prenajfmatel'a ako vlastnfka, ktore 
vyplyvaju zo vSeobecne zdv^znych nariadenf Hiavneho mesta SR Bratislavy a mestskej 
6asti Bratislava - Nove Mesto v platnom znenf, tykajuce sa najmS. dodrziavania Cistoty, 
poriadku, udriiavania mestskej zelene a zimnej lidriby a pod. a z platnych prdvnych 
predpisov tykajucich sa najmS protiposSlamej ochrany, hygienickych predpisov, ochrany 
majetku a pod. 

5. Zodpovednost' za Skody na predmete najmu sa riadi ustanoveniami VI, iasti, prvej 
a druhej hlavy Obcianskeho zdkonnika. 

6. Ak ku skonCenia ndjmu dojde pred uplynutim doby ndjmu zmluvne strany sa 
zavfizuju na zdklade vzdjomnych rokovanl dospiet* k dohode v akom stave a k akemu 
terminu ndjomca odovzdd predmet ndjmu prenajlmaterovi. V pripade, ze k dohode nedojde 
do 3 mesiacov od skonfienia ndjmu, zavazuje sa ndjomca platit* prenajlmaterovi finanCnu 
ndhradu za uzivanie pozemku bez prdvneho titulu vo vyske 10,-Sk/mVrok, £o o vymere 
54 114 m^ predstavuje sumu vo v^§ke 541 140,-Sk roCne. 

7. Ndjomca sa zavazuje bez zbyto£neho odkladu oznamovaf vgetky skuto£nosti majiice 
vplyv na predmetny najom (zmena obchodneho mena spolofinosti, sidlo spolocnosti 
a pod.). Za poru§enie tohto zavazku je ndjomca povinny zaplatif prenajfmatel'ovi zmluvnu 
pokutu v sume 10 000,- Sk. 

8. V siilade s ust. § 545 Obdianskeho zdkonnika bolo zmluvn^mi stranami dohodnute, ze 
prenajimater je oprdvnen^ poiadovaf od ndjomcu ndhradu gkody spojemi s porugenfm 
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povinnostf ndjomcu, na ktor^ sa vzfahuje zmluvnd pokuta podra tejto zmluvy vo v^gke 
presahujucej vygku dohodnutej zmluvnej pokuty. 

9. Ndjomca je povinny predloiif prenajlmaterovi (prostredm'ctvom oddelenia ndjmov 
nehnuternosti ) lizemne rozhodnutie na stavbu Narodneho futbaloveho stadi6nu do 15 dni 
od nadobudnutia jeho prdvoplatnosti, najnesk6r do 18 mesiacov od podpisania zmluvy. Za 
nesplnenie tejto povinnosti je ndjomca povinny zaplatif zmluvnu pokutu v sume 10 000,-
Sk. 

10. Ndjomca je povinny predlo^f prenajlmaterovi (prostrednictvom oddelenia ndjmov 
nehnutefnosti ) stavebn^ povolenie na stavbu Ndrodndho futbaloveho Stadionu do 15 dni 
od nadobudnutia jeho prdvoplatnosti, najneskor do 12 mesiacov od vydania prdvoplataeho 
uzemn^ho rozhodnutia. Za nespkienie tejto povinnosti je ndjomca povinn]̂  zaplatif 
zmluvnu pokutu v sume 10 000,-Sk. 

11. Ndjomca je poviimy predlo^f prenajimatel'ovi (prostrednictvom oddelenia ndjmov 
nehnuternosti) koIaudaCn^ rozhodnutie na stavbu Ndrodneho futbaloveho §tadi6nu do 15 
dnf od nadobudnutia jeho prdvoplataosti, najneskor do 31.12.2011. Za nesphienie tejto 
povinnosti je ndjomca poviimy zaplatif zmluvnu pokutu v sume 10 000,-Sk. 

12. V zmysle § 5 odsek 2 pism. b) zakona t. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komundlne odpady a drobne stavebn^ odpady v zneni neskorSich predpisov je 
Ndjomca povirmy platif dan z pozemkov pokial* ndjomny vzfah k pozemku trvd alebo md 
trvaf najmenej paf rokov a Ndjomca je zapfsany v katastri nehnuternosti. 

13. Zmluvnd strany sa dohodli, fe pre potreby doruCovania akejkoTvek pfsomnosti bude 
micstom dorutenia ndjomcu sidlo ndjomcu, zapisan6 v obchodnom registri. 

14. Ndjomca berie na vedomie asuhlasf stym, 2e pfsomnosf doruCena prostredmctvom 
doporucSenej zdsielky urcenej do vlastnych ruk doruCend do miesta dorudenia podl'a 
odseku 13 bude povazovand za doruCenii priamo do vlasm^ch nik, a to i v pripade, ak 
bude vrdtend prenajlmaterovi ako pisonmosf ndjomcom neprevzata. Ak nebude moin^ 
ndjomcovi pfsomnosf doruCif na tuto adresu podl'a odseku 13 tohto Clanku a ind adresa 
nebude prenajfmaterovi zndma, povazuje sa pfsomnosf za ndjomcovi doruCenu tretim 
dfiom odo diia jej ulozenia na poSte, a to aj v pripade, 2e sa ndjomca o tom nedozvie. 

Cldnok V 
Zdvere£n£ ustanovenia 

1. Najomne prdvo kpozemkom podl'a tejto zmluvy predloii prenajimater na zdpis 
zdznamom do listu vlastnfctva v katastri nehnutel'nosti, kComu ho ndjomca tymto 
splnomociiuje. Zmluvne strany sa dohodli, ie sprdvne poplatky spojene s tymto zdpisom 
bude zndSaf ndjomca. 

2. K zmene dohodnutych podmienok ndjmu moJe dojsf len na zdklade vzdjomnej dohody 
zmluvnych strdn formou pisomn^ho dodatku alebo ak to vyplyva zo zmien a doplnkov 
plamych vseobecne zdvSzn^ch prdvnych predpisov. 
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3. Pre pravne vzfahy touto zmluvou zvldsf neupraven^ platia prisluSne ustanovenia 
Obcianskeho zakormika a ostatnych platnych vseobecne zavSznych pravnych predpisov. 

4. Zmluva sa vyhotovuje v 9-ich vyhotoveniach s platnost'ou origindlu, z ktorych po jej 
podplsani zmluvnymi stranami prenajimatel' obdrzi 7 vyhotoveni z ktorych 2 vyhotovenia 
pre kataster nehnutel'nosti a ndjomca 2 vyhotovenia. 

5. Zmluvne strany vyhlasuju, ±G tiato zmluvu uzavreli slobodne a vaine, nie v tiesni za 
ndpadne nevyhodnych podmienok, prefiitali ju, porozumeli jej a nemaju proti jej forme 
a obsahu ziadne ndmietky, £o potvrdzuju vlastnoruCnymi podpismi. 

6. Tdto zmluva nadobuda platnosf a liCinnosf diiom podpisu zmluvnych strdn. 

Ndjomca: 
Ndrodny futbalovy stadidn, a.s. 

VBratisIave dna 

•/. 
Doc. JUDr. FrantiSek Laurinec CSc. 
predseda predstavenstva 





H L A V N £ MESTO S L O V E N S K E J REPUBLIKY BRATISLAVA 
PrimaciSlnen^m. 1, P.O. Box 192, 81499 Bratislava 1 

Magistrdt hlavn^hio mesta SR Bratislavy 
oddelenie ndjmov nehnuternosti 

TU 

VdS listefsioy^odila 

MAG/2007/506319 

Na£e fifslo 

MAG-OOR-508070/2007 

Vybavuje/Iinka 

Jamricliovi/126 

Bratislava 

2 4 . 1 0 . 2 0 0 7 

Vec 
Odpls uznesenia Mestsk6ho zastupiterstva hlavn6ho mesta SR Bratlslaw £• 219/2007 zo dfta 
4. 1 0 . 2 0 0 7 . prilatdho k njvrhu na dlhodob̂ ^ nilom ppzemkov vBratlslave. k. 0. Nov6 Mesto. 
pare. 6. 11281/1. pare. 6 .11281/2. pare, e . 11281/3. pare, t. 11281/4. pare. 6. 11281/17. 
spolo&nostl NArodn̂  futbalovV Stadl6n. a.s. (d'alei len ..NFS"), so sidlom v Bratislava 

Mestskd zastupitefstvo po prerokovani materidlu 

dlhodob^ nSjom pozemkov v k. 0. Nov6 Mesto, LV t. 1, pare. £. 11281/1, pare. C. 11281/2, 
pare. 1.11281/3, pare. 1.11281/4, pare. ft. 11281/17, scelkovouvymerou 54 414 m^ spoloCnosti NSrodny 
futbalovy $tadi6n, a.s., so sfdiom na Jundekej 6 v Bratislave, na uCely: 

1. Prevddzky, Odrfby, opravy, rekonStrukcle a asandcie futbalovSho Stadi6nu, pristupu kfutbalov6mu 
Stadidnu a jeho uilvanie ndjomcom a akj^mikofvek tretlmi osobami, vrStane verejnosti, ktor^m 
ndjomca tento pristup a u2lvanie povoll, vyu2{vanie predmetu ndjmu na OCely sOvisiace s prevddzkou 
futbalov6ho Stadidnu alebo inou Cinnosfou nSjomcu alebo jeho podnSjomcov (vrdtane prendjmu 
reklamn;^ch pidcti a in^ch foriem marketingovej einnosti); 

2. V^stavby, Odriby, opravy, rekonStmkeie a prevddzkovanie novdho NdrodnSho futbalov6ho Stadi6nu 
na predmete nAjmu, prfstup k NSrodndmu futbalov^mu Stadidnu ajeho u2fvanie ndjomcom 
a ak^mikofvek tretlmi osobami, vrdtane verejnosti, ktor^m ndjomca tento prfstup a u2[vanie povolf, 
vyu^ivanie predmetu ndjmu na OCely sOvislace s prevddzkou NdrodnSho futbalov^ho Stadidnu alebo 
inou CInnosfou ndjomcu alebo jeho podndjomcov (vrdtane prendjmu reklamn^ch pidch a in^ch 
foriem marketingovej Cinnosti); 

3. Vystavby, Odriby, opravy, rekonStrukcie a prevddzkovania dalSfch objektov, funkcif a infraStruktur 
na predmete ndjmu, ktorj^ch v^stavbu bude umoif^ovaf Ctzemnopldnovacla dokumentdcla vztahujOca 
sa na predmet ndjmu a platnd v Case ieh v;^stavby, 

na dobu 50 rokov, za cenu 1 0 0 0 , - Sk roCne za ceiy predmet ndjmu s podmlenkami odstOpenia 
od ndjomnej zmluvy prenajimaterom v pripade, ak: 

s c h v a f u j e 

% 

Primad^lne nim. 1, II. poschodle, ft. dverl 221 
TELEF6N FAX BANK0V6 SPOJENIE iCO INTERNET E-MAIL 
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a) viehote do 18 mesiacov od podplsania zmluvy, nebude vydand prdvoplatnd (Jzemn6 rozhodnutie 
na stavbu Ndrodn6ho futbalov^ho Stadidnu alebo 

b) viehote do 12 mesiacov od vydania prdvoplatn6ho Ozemn^ho rozhodnutia, nebude vydan6 
prdvoplatnd stavebnS povolenie na stavbu NdrodnSho futbatov^ho Stadidnu alebo 

c) ndjomca bude u2[vaf predmet ndjmu v rozpore so zmluvou. 

Ndjomca Jepovinnj^ najneskOr do 90 dn[ od schvdienia uznesenia podplsaf s hiavn^m mestom 
SR Bratislavou ndjomnCi zmluvu s tj/m, ±e ak ju nepodpiSe v stanovenej lehote, toto uznesenle strati 
platnosf. 

Za sprdvnosf odplsu uznesenia: 

JUOrrApna HajdDchovd 
vedOca organ iza£n6ho oddelenla 

Magistrdtu hiavndho mesta S R Bratislavy 



DODATOK e. 1 K 
ZMLUVE O NAJME POZEMKU 

c. 08-83-1084-07-00 

Zmluvne strany: 

1. Hlava^ mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Primacialne nim. 1, 814 99 Bratislava 
Zastupuje: In^. Andrej Durkovsky, primitor hlavn6ho mesta SR Bratislavy 
Penary ustav: VUB, a. s., Bratislava - mesto 
Cfslo lifitu: 1368287251/0200 
iCO: 00603481 
DiC: 2020372596 
(d'alej len „prenajimater" ) 

2. Obchodn^ meno: 
Sidlo: 
Zastupuje: 

Pefiazny ustav : 
Cislo lictu: 
iCO: 

I C D P H : 
(d'alej len ,^jomca") 

Narodny ftitbalov̂  Stadidn, a.s. 
LamaCskA cesta 3,841 04 Bratislava 
Ing. Juraj Ilavsky, podpredseda predstavenstva 
Lucia Kabdtovd - Bnmdriova, £len predstavenstva 
podl'a vypisu z Obchodneho registra Okresn^ho siidu Bratislava I, 
Oddiel: Sa, Vlozka cislo : 3939/B 
Tatra banka, a.s. 
2623839733/1100 
36 664 197 
2022261296 
SK2022261296 

uzatv^ju podl'a Clanku V bod 2 ZMLUVY O N A J M E P O Z E M K U i. 08-83-1084-
07-00 (d'aiej len „Zmluva"), prislugn^ch ustanoveni Obdianskeho zdkonnfka a uznesenia Mest-
sk^ho zastupitel'stva hlavneho mesta SR Bratislavy ^Sfzo dna 02. jiila 2009 tento dodatok 1 
k Zmluve (d'aiej len .J^odatok c. I") 

I. Predmet Dodatku e. 1 

1. Zmluvn^ strany sa dohodli na novom znem' clanku II bod 3 pism. d), ktor^ bude matf na-
sledujiice znenie: 

„d)akv lehote do 24 mesiacov odpodpisaniazmluvy, nebude vydaneprdvoplatne 
uzemm rozhodnutie na stavbu Ndrodneho futbaloyeho Stadionu alebo " 

2. Zmluvn^ strany sa dohodli na novom zneni clanku II bod 3 pism. f), ktore bude mat' na-
sledujuce znenie: 

„J) ak nebude vydane prdvoplatne kolaudadne rozhodnutie na stavbu Ndrodniho futbalo-
viho stadionu do 30.06.2012.'' 



II. Zaverefine ustanovenia 

1. Dodatok 5.1 je mozne menif len pisomnou formou na zaklade vzajomnej dohody. 

2. Prava a povinnosti vyslovne neupraven^ v texte Dodatku fi. 1 sa spravuju prisluSnymi 
ustanoveniami zakona 5. 40/1964 Zb. Obfiiansky zakonrnTca v zneni neskorgfch predpisov 
a ostatnymi pravnymi predpismi platn^mi v Slovenskej republike. 

3.1 Zmluva sa meni a doplfia len v rozsahu zmien uvedenych v Dodatku 6. 1. Prava a povin
nosti Zmluvn^ch str^ vyplyvajucich zo Zmluvy, ktor6 neboli Dodatkom £. 1 dotknut6, 
zostdvaju nezmenen .̂ 

3.2 Dodatok C. 1 je uzatvoren;̂  v deviatich (9) rovnopisoch, z ktorych PrenajimateF obdrii po 
sedem(7) rovnopisov a dva (2) rovnopisy odbr^i Ndjomca. 

3.3 Zmluvn€ strany vyhlasujii, ie si Dodatok £. 1 pozome prefiitali, jeho obsahu porozumeli a 
ten predstavuje ich skutoCnii a slobodnii vol'u zbavenii akehokol'vek omylu. Svoje prejavy 
v61e obsiahnute v Dodatku d. 1 zmluvn6 strany povaiujii za urcitd a zrozmniteM, vyjad-
ren6 nie v tiesni a nie za nipadne nev;;̂ hodnych podmienok. Zmluvnym strand nie je 
zndma iiadna okohiosf, ktora by spSsobovala neplatnosf niektoreho z ustanoveni Dodat
ku 5.1 Zmluvnd strany na znak svojho siShlasu s obsahom Dodatku £. 1 a Dodatok 6. 1 
podpisali. 

3.4 Dodatok £. 1 nadobtida platnosf a uCinnost' diom jeho podpisu. 

V Bratislave dna 0 8 JOL 2009 V Bratislave dfia 
0 8 JOL 2009 

Prenajimater: 
Hlavni mesto SR Bratislava 

Nijomca: 
Ndrodny futbalovy Stadidn, a.s. 

I 

Ing. Andreĵ S u r k ĉ v s k :̂  
primdtor hlavneho me^a SR Bratislavy 

X - / . 
Ing. Juraj Ilavsky ^ 
podpredseda predstavenstva 

Lucia Kabatova - BrunSriova 
clen predstavenstva 



HLAVNE MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 
Primaci^lnenam. 1, P . O . Box 192, 814 99 Bratislava 1 

Magistrdt hiavneho mesta SR Bratislavy 
oddelenie ndjmov nehnuteFnostf 

TU 

VdS list eislo/zo dha NaSe t\s\o 
MAG/2009 

Vybavuje/linka 
Jamriciiov^126 

Bratislava 
21.7. 2009 

Vec 
OdPis uznesenia Mestskdho zastupftafstva hlavn6ho mesta SR Bratlslaw t. 738/2009 zo dfta 
2. 7. 2009. prllat6ho k navrhu na zmenu uznesenia Mestsk6ho zastupiterstva hlavn6ho mesta SR 
Bratlslaw 6.219/2007 zo drta 4. 10. 2007. ktorvm bol schv l̂en^ dIhodobV naiom pozemkov 
V Bratislava, k. 0. Nov6 Mesto. spolofinosti NJirodnv futbalovV 5tadl6n. a.s.. so stdlom v Bratislava 

MestskS zastupiteFstvo po prerokovan( materidlu 

zmenu uznesenia Mestsk6ho zastupiterstva hlavn6ho mesta SR Bratislavy 6. 219/2007 zo dfta 4. 10. 2007 
takto: 

1. V bo6e 3 pism. a) sa text v znenf: 
,v lehote do 18 mesiacov od podpisania zmiuvy, nebude vydan6 pr5voplatn6 Clzemn6 rozhodnutie 
na stavbu NdrodnSho futbaiov^ho 5tadi6nu alebo" 

nahrddza textom v znenf: 
.v lehote do 24 mesiacov od podpfsania zmiuvy, nebude vydan6 prdvopiatn6 Lizemn6 rozhodnutie 
na stavbu NSrodn6ho futbalov6ho Stadifinu". 

s c h v a f u j e 

Za sprSvnosf odpisu uznesenia: 

JUDr. Afina Hajduchov^ 
vedUca organiza£n^ho oddeienia 

IWagistrStu hlavn6ho mesta SR Bratislavy 

Primaciaine n6m. 1,11. poschodie. 6. dverl 221 

TELEFON FAX BANKOVe SPOJENIE iCO INTERNET E-MAIL 
07/59 356 126 07/59 356 500 VOB 6327012/0200 603 481 www.bratislava.sk oor@bratislava.sk 



k D.OOD = 136,0 m.n.m b^,v. 

Gqnerainy prpjoktant | Areh. rieienie: ExpoBne, •.r.o. 
Ing arch. Karol KUIty, Ing aich. Karol KUSay ml.. Ing sren. Braniilav Bbl to, Ing Radovan Valenta 
Investac: Nfirodny futbalovy Stadidn. s.5. 
Nizov a miesto stavby: Nirodny fulDakivy Stadl6n 

BrsllslBva 
Cast projeklu: Arehltektonicko • stavet>n6 rieSertie 
Nizov vjkrcsuL Zikfes do katasirilnej mapy 

Stupe hr 
•6tum: 

MlerXa: 1:1000 

ZMENA UR. 
10/2011 
exA4 



Projekt: Narodny fUtbalovy stadion 
Material pre Mestske zastupitel'stvo 

Aktualnv stav: 
Spolocnosf Narodny futbalovy stadion, a.s. (NFS) ma s mestom Bratislava uzavretii zmluvu o 
najme pozemkov na 50 rokov za sumu 33 EUR rocne. Poslanci mestskeho zastupitel'stva 
nesiihlasia s podmienkami najomnej zmluvy a otvorili debatu o zvyseni najomneho pod 
komercnymi objektmi. 

Navrh riesenia vzniknutei situacie: 
Navrh 1: 
Spolocnosf Narodny futbalovy stadion, a.s. ako investor projektu je ochotny odstupif 
projektovii dokumentaciu stadiona, vydane apravoplatne stavebne povolenie, ako aj statnu 
dotaciu vo vyske 40% preinvestovanych nakladov (maximalne do vy§ky 27,2 mil. EUR) 
mestu Bratislava pre ucel vystavby stadiona, za podmienky neskorsieho najmu priestorov 
stadiona pre potreby futbaloveho klubu SK Slovan Bratislava, pricom najomne bude ponizene 
0 hodnotu doteraz preinvestovanych fmancnych prostriedkov do projektu zo strany investora. 
Pri tejto situacii je potrebne pripomenuf ze mesto Bratislava nedava na podporu futbalu ako 
najmasovejsieho sportu ziadne financie. Tu nehovorime o podpore A muzstva, ale o podpore 
mladeze. Pre informaciu v Bratislavskom futbalovom zvaze (Bratislava mesto a Bratislava 
vidiek) je evidovanych 15,000 dospelych a 8,600 mladeznikov. Priamo vklube posobi 340 
hracov v detskom a mladeznickom veku, co urcite nie je zanedbatel'ne cislo. 
V roku 2014 ma mesto v rozpocte pri kolonke sport uvedenu sumu 3 891 370 EUR. Z tejto 
sumy mesto na podporu flitbalovej mladeze alebo futbalu ako takeho prispieva sumou 0 EUR. 

Pre porovnanie uvedieme akymi sumami podporujii futbal ine mesta: 

Mesto 
Hodnota 
podpory Zdroj 

Kosice Mladeznicky futbal 300 000 EUR Programovy rozpoCet na rok 2014 

Banska Bystrica Futbalovy stadion 133 338 EUR Mestsky rozpocet na rok 2013 (Vydavkova cast') 

Banska Bystrica Dotdcie na futbal 100 000 EUR Mestsky rozpoCet na rok 2013 (Vydavkova tastO 

TrenCin Futbalovy stadi6n 164 850 EUR Mestsky rozpocet na rok 2014 

Myjava Mladeini'cky futbal 35 900 EUR N^vrh rozpoctu na rok 2014 

Lucenec Futbalovy klub 165 970 EUR Programovy rozpocet na rok 2011 

Lucenec Mladeznicky futbal 10 000 EUR Programovy rozpocet na rok 2011 

Michalovce Futbalovy stadibn 276 060 EUR Programovy rozpocet na rok 2014 

Presov Mladeznicky futbal 56 430 EUR Navrh rozpoctu na rok 2012 

Trnava Mladeznicky futbal 10 000 EUR 

Senica Doteicie na sport 50 000 EUR 

Doplnkove funkcie 
Podl'a stiidie: European Stadium Insight 2011, vypracovanej spolocnosf ou K P M G 
International, trendom v modemej Europe ale aj na celom svete nie je budovanie len 
samotnych stadionov ale multifimkcnych komplexov, ktore okrem stadiona prinesu mestu 
a okoliu nove komercne priestory, ubytovacie kapacity, muzea, kaviame, cukrame, detske 
ihriska a plochy pre ine vol'no casove aktivity ako napriklad: Emirates Stadium v Londyne 
alebo Inventus Stadium v Turine. 



Projekt: Narodny ftitbalovy stadion 
Material pre Mestske zastupitel'stvo 

Na mape Europy je zobrazeny podiel sukromneho vlastnictva stadionov prvoligovych klubov 
pre kazdu krajinu v %. 

'̂"̂ •-̂ ^ zdroj UEFA, KPMG anal^^ 

V pripade sukromneho vlastnictva sii vel'mi dolezitym zdrojom prijmov na pokrytie vysokych 
prevadzkovych nakladov modemeho futbaloveho stadiona prave vynosy z komercnych 
priestorov vybudovanych spolu so stadionom. 

Prevadzkove naklady 
Predpokladane rocne naklady na prevadzku Narodneho futbaloveho stadiona v plnej 
prevadzke a s plnou vjojzitel'nosf ou budu v milionoch EUR, pritom len odpisovanie 
hmotneho majetku Narodneho futbaloveho stadiona podl'a § 26 az § 28 zakona c. 595/2003 Z. 
z. 0 dani z prijmov bude predstavovaf rocne cca 3,5 miliona EUR. 

Prevadzkove naklady komplexu NFS budu kazdoro£ne obsahovaf aj priame platby mestu 
Bratislava a jeho dcerskym spolocnostiam, uz len dan z nehnutel'nosti odhadujeme na lirovni 
400,000 - 500,000 EUR rodne. Vodne, stocne a ine naklady na energie budu vo vyske viae 
ako 1,5 mil. EUR rocne. 

Ine priimv mesta Bratislava 
Vystavba NFS, usporadiivanie reprezentacnych zapasov a kultiimych podujati prispeje k 
zvyseniu navstevnosti mesta Bratislava a zaroveii dodatofinymi prijmami vo vyske minimalne 
100 tisic EUR ro£ne na daniach z ubytovania, poplatkoch za mestsku hromadnu dopravu a 
parkovanie. Projekt ziiroveii na lizemi mesta vytvori stovky pracovn^'ch miest. 

Navrh 2: 
Spolocnosf Narodny futbalovy stadion, a.s. ako investor projektu napriek vsetkym 
skutocnostiam uvedenym vyssie je ochotny rokovaf o odkupeni casti mestskych pozemkov 
pod komercnou casf ou NFS - bytova casf, za normalnu cenu vyhodnu pre obe strany. 
Jedna sa o pozemok s rozlohou: 2,320 m2 
Situacny nakres NFS tvori Prilohu tohto dokumentu. 



Strucny reseres 
Tema vystavby futbaiovych stadionov v spojeni s inym funkcnym vyuzitim a vystavbou 
bytov 

Zurich Hartturm 

K stavbe noveho futbaloveho stadiona v Zurichu sa prikroci po viae ako trojrocnej spolocnej 
praci buducich partnerov - mesta, privatneho sektora a sportoveiio klubu samozrejme po 
architektonickej sut'azi, Jeho sucast'ou bude aj byvanie - je podmienene investiciou v zmysle 
investovania verejnych zdrojov - spoiu 319mil, z toho 103 Millionov 5FR by staly len najomne 
mestske byty (podl'a 
http://www.srf .ch/nev-zs/schweiz/abstimmunfien/abstimmungen/abstimmunKen-
zuerich/erhaelt-zuerich-ein-neues-fussballstadion-auf-dem-hardturm-areal) 

Takmer polovicu nakladov pri stavbe samotneho stadiona tvoria casti stavby a zariadenia, 
ktore nie su cast'ou samotneho stadiona, ako parkovaci dom a plochy napojenia stadiona na 
okolie ako predpolie, pristupy, komunikacie, naklady na dopravnu a technicku infrastrukturu 
a pod. Toto sa potvrdilo analyzou celkovych nakladov. Jasne to potvrdilo skutocnost', ze veCky 
vyznam pri novostavbe stadiona zohrava nielen jeho zapojenie do urbanneho kontextu 
mesta, ale aj do jeho infrastruktury s priamym prepojeni'm na jeho najblizsie okolie. Prave v 
nom ma stadion fungovat' a v nom musf byt'vefmi citlivo zacleneny. 
Na zaklade tejto analyzy sa pri planovani aj tohoto stadiona presadila myslienka, aby tuto 
neumerne „drahu infrastrukturu" vcetne verejnych prestorov a vsetkych zariadeni a pod. 
vyuzivali aj ine zariadenia, ako nakupne centra, byty a pod. V preklade tzv. Mantelnutzung 
znamena take nieco ako „obalove funkcie stadiona". Pri uvahach spojenych s financovanim 
stadiona zohrala preto myslienka reallzovat'v ramci sportoveho arealu d'alsie funkcie a 
postavit byty podobne ako pri stadione swissportarena v Luzerne dolezitu rolu... 

Zdroj: http://profussballstadion.ch/wp-
content/upload5/2013/07/kosten vergleiche_stadien.pdf 
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\sw(ssportarena 
futbalovy stadion Luzern, Svajciarsko 

Stadion stal spolu 63,5 Millionen Frankov, t.j. € 51.987.450,00. Mesto a Kanton 
Luzern investoval) 22 Millionov Frankov. K tomu sa pridalo 31,7 millionov frankov od 
privatnych investorov na stavbu stadiona a bytovych domov. 10 mil investoval sportovy klub 
FC Luzern, aby to bol A+-Stadion na medzinarodne zapasy... 

Rozdelenie arealu 

• A: Byvaniei!! 
• B: Stadion und jel-io okolie, predpolie, ciastocne na priv. pozemku 
• C: Areal West, strategicka rezerva (verejny priestir a priestor pre infrastrukturu) 

Po ukonceni bytovej vystavby v casti A bolo planovane 1/3 bytov odovzdat' mestu ako 
socialne byvanie pre rodiny s vel'a det'mi (Wohnungen fur kinderreiche Familien).... 
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Podra: 

http://profussballstadion.ch/wp-

content/uploads/2013/07/fal<tenblatt_hardturm_stadion_und_staedt_wohnsiedlung.pdf 

http://de.wil<ipedta.org/wil<i/Swissporarena 

Stade de Suisse Wanlr.dorf Bern 

Futbalovy stadion klubu BSC Young Boys a po stadione St. Jakob Park v Basel je druhym 
najvacsim stadionom vo Svajciarsku, Okrem funkcie futbaloveho stadiona sa na uzemi 
nachadza skola, nakupne centrum, byty a solarna elektraren... 
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Zdroj: http://de.wikipedia-org/wiki/Stade de Suisse 

http://de.wikipedia.org/wiki/Swissporarena 

http://aIlmend.Iu2ern.ch/swissporarena/ 

Ingrid Konrad, 20.2.2014 



Nazov Pozemok 
Pozemok stadiona (p.c. 11281/1,2,3,4,17) (prenajom) 54 414,0 
Pozemok AB a spev. plochy Sitno (p.c-11281/5, 6, 15,16) (NFS a neprenajate) 2 284,0 

Cele riesene uzemie 56 698,0 

Nazov 
Zastavana 

plocha 

S O 003 - Stadi6n + plato (z toho p locha N F S 278 m2) 4 3 024,0 

S O 004 - zar iaden ie v i a zuce s a na funkc iu (z toho p l o cha N F S 590 m2) 1 375,0 

S O 005 - bytovy d om 2 320,0 

S O 005 - obiekt s vornou funkc iou 805,0 

P l o cha komunikac i i {z toho p locha N F S 68 m2) 5 299,0 

P l o cha bez vystavby 2 945.0 

P l o cha A B a spev. p lochy S i tno (z toho p locha N F S 788 m2) 930,0 

Spolu (z toho neprenajate 560 m2) 56 698,0 





























ZMLUVA  O NÁJME POZEMKU   
č.   08-83-xxxx-14-00 

 
 
Zmluvné strany : 
 
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Primaciálne nám. 1,  814 99  Bratislava 
 Zastupuje            :  Milan Ftáčnik, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
 Peňažný ústav           :  ČSOB, a. s. 
 Číslo účtu IBAN           :  SK5875000000000025826343 
       BIC  SWIFT           :  CEKOSKBX 
       Variabilný symbol         :  888056614 
 IČO            :  00603481 

DIČ                      :  2020372596 
(ďalej len „prenajímateľ“ ) 
 

a 
 
2.   Národný futbalový štadión, a.s. 
      Sasinkova 5, 811 08  Bratislava  
      Zastupuje                   : PhDr. Pavel Komorník, M.B.A. predseda predstavenstva podľa   

výpisu  
                                                  z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: 

Sa,   
                                                 Vložka číslo : 3939/B    
 Peňažný ústav             :  VÚB, a.s. 
      Číslo účtu IBAN             :  SK8802000000003066582553 
      BIC SWIFT             :  SUBASKBX 
      IČO              :  36 664 197                 
      DIČ              :  202261296 
      IČ DPH              :  SK 2022261296 
 (ďalej len „nájomca“) 
 
  
uzatvárajú podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

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

 
 
 

Článok  I 
Predmet a účel nájmu 

 
1. Prenajímateľ je vlastníkom pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 

11281/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 31045 m2 a parc. č. 11281/17 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 23315 m2, parc. č. 11281/16 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 432 m2, k. ú. Nové Mesto, zapísaných na LV č. 1. 
Predmetné pozemky sa nachádzajú na Bajkalskej ulici v Bratislave. Pozemky sú 
v priamej správe hlavného mesta SR Bratislavy.  
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2. Geometrickým plánom č. 42/2014 zo dňa 04.04.2014 vyhotoveným spoločnosťou 
GEOŠ – g.k., s.r.o. so sídlom Radlinského 28, Bratislava, IČO: 35 943 246 bol vytvorený 
nový pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 11281/23 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 2315 m2, ktorý vznikol podľa Geometrického plánu č. 42/2014 zo 
dňa 04.04.2014 z dielu č. 1 a 2 odčlenených od pozemku registra „C“ katastra 
nehnuteľností parc. č. 11281/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 31045 m2 
a z dielov č. 7 a 8 odčlenených od pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 
11281/17 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 23315 m2, zapísaných na LV č. 1 a  
diel č. 5 o výmere 133 m2 odčlenený podľa Geometrického plánu č. 42/2014 zo dňa 
04.04.2014 od pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 11281/16 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 432 m2 a diel č. 6 o výmere 583 m2 odčlenený podľa 
Geometrického plánu č. 42/2014 zo dňa 04.04.2014 od pozemku registra „C“ katastra 
nehnuteľností parc. č. 11281/17 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 23315 m2, 
evidovaných na LV č. 1, ktoré boli podľa Geometrického plánu č. 42/2014 zo dňa 
04.04.2014 včlenené do nového pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 
11281/24. 

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

zmluve novovytvorený pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 11281/23 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 2315 m2, ktorý vznikol podľa Geometrického 
plánu č. 42/2014 zo dňa 04.04.2014 z dielu č. 1 a 2 odčlenených od pozemku registra „“C 
katastra nehnuteľností parc. č. 11281/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 31045 m2 
a z dielov č. 7 a 8 odčlenených od pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 
11281/17 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 23315 m2, zapísaných na LV č. 1 a  
diel č. 5 o výmere 133 m2 odčlenený podľa Geometrického plánu č. 42/2014 zo dňa 
04.04.2014 od pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 11281/16 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 432 m2 a diel č. 6 o výmere 583 m2 odčlenený podľa 
Geometrického plánu č. 42/2014 zo dňa 04.04.2014 od pozemku registra „C“ katastra 
nehnuteľností parc. č. 11281/17 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 23315 m2, 
evidovaných na LV č. 1, ktoré boli podľa Geometrického plánu č. 42/2014 zo dňa 
04.04.2014 včlenené do nového pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 
11281/24, tak, ako je to vyznačené v kópii z katastrálnej mapy (ďalej len „predmet 
nájmu“ alebo „pozemok“). Kópia z katastrálnej mapy a GP č. 42/2014, ktoré tvoria 
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č.1. 

 
4. Účelom nájmu je výstavba, oprava, rekonštrukcia, údržba objektov komplexu Národného 

futbalového štadióna v zmysle právoplatných stavebných povolení a ich následná 
prevádzka, prípadne prenájom objektov komplexu, respektíve predaj objektov komplexu, 
prístup k objektom komplexu a jeho užívanie nájomcom a akýmikoľvek tretími osobami 
vrátane verejnosti, ktorým nájomca tento prístup a užívanie povolí. Nájomca sa zaväzuje 
predmet nájmu využívať výlučne na dohodnutý účel. Pre prípad porušenia tejto 
povinnosti, zmluvné strany dojednali zmluvnú pokutu v súlade s ust. § 544 a nasl. 
Občianskeho zákonníka, ktorú je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi vo výške 
17,00 Eur za každý, aj začatý deň trvania porušenia tejto povinnosti.  

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

spôsobilom na dohodnuté užívanie. 
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Článok   II  
Vznik, doba a ukončenie nájmu 

 
1. Nájom sa dojednáva na dobu určitú do 12.08.2058 a začne plynúť dňom nadobudnutia 

účinnosti tejto zmluvy podľa článku V ods. 8 tejto zmluvy. 
 
2.  Nájomný vzťah môže byť ukončený len niektorým z nasledujúcich spôsobov :  

a)  písomnou dohodou zmluvných strán ku ktorémukoľvek dňu, alebo 
b) odstúpením od tejto zmluvy prenajímateľom po predchádzajúcom písomnom 

upozornení a poskytnutí primeranej lehoty na nápravu, nie však kratšej ako jeden 
kalendárny štvrťrok, v prípade: 

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

c) odstúpením od zmluvy v súlade s touto zmluvou a/alebo s príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka. 

 
3.    V  prípade    odstúpenia     od zmluvy     sa    zmluva   zrušuje dňom doručenia oznámenia  
       o odstúpení  od zmluvy druhej zmluvnej strane. 

 
 

Článok  III  
Úhrada za nájom 

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

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

  1.1. 16,00 Eur/m2/rok odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy do konca 
mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na 
predmete nájmu, čo pri výmere 3031 m2 predstavuje ročne sumu vo výške              
48 496,00 Eur, štvrťročne 12 124,00 Eur  

 
   1.2. 17,00 Eur/m2/rok od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 

nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo 
pri výmere  3031 m2 predstavuje ročne sumu vo výške 51 527,00 Eur, štvrťročne 
12 881,75 Eur.       

  

Vyššie uvedené nájomné zahŕňa všetky poplatky spojené s použitím predmetu nájmu na 
daný účel s výnimkou dane z nehnuteľností. 

 

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

 
3. Pomernú časť nájomného za obdobie odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 

v súlade s článkom V ods. 8 tejto zmluvy do najbližšie splatného  kalendárneho štvrťroka, 
nasledujúceho po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, sa nájomca zaväzuje uhradiť do 15 
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dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Alikvotná časť nájomného sa vypočíta 
tak, že štvrťročné nájomné sa vydelí počtom dní v príslušnom štvrťroku a táto čiastka sa 
vynásobí počtom dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do konca kalendárneho 
štvrťroka. 

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

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

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

prenajímateľa. 

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

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

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

kalendárneho roka) výšku nájomného dohodnutého v tejto zmluve o výške miery inflácie 
stanovenú Štatistickým úradom SR za bezprostredne predchádzajúci kalendárny rok 
a zverejnenú Štatistickým úradom SR v januári nasledujúceho roka. Zvýšenie nájomného 
prenajímateľ oznámi nájomcovi písomne, zaslaním doporučenej zásielky na adresu podľa 
čl. IV bodov 11 a 15 tejto zmluvy. Zvýšené nájomné je nájomca povinný platiť za obdobie 
od 1.4. v termínoch splatnosti nájomného dohodnutých v tejto zmluve. V prípade, že 
oznámenie o zvýšení nájomného bude nájomcovi doručené po splatnosti nájomného za 
2.štvrťrok, zaplatí nájomca rozdiel medzi pôvodným nájomným a nájomným zvýšeným 
o mieru inflácie v lehote 15 dní od doručenia oznámenia. 

 
 

Článok  IV  
Práva a povinnosti zmluvných strán, sankcie 

 
1. Nájomca je povinný užívať predmet nájmu v súlade s právnymi predpismi, ktoré sa 

vzťahujú na predmet nájmu a v rozsahu a na účel, dohodnutý v tejto zmluve. Taktiež je 
povinný na vlastné náklady zabezpečiť jeho ochranu pred poškodením alebo zneužitím. 

 
2. Nájomca sa zaväzuje riadne sa starať o predmet nájmu, najmä zabezpečovať na vlastné 

náklady všetky úpravy a údržbu ako aj znášať zo svojho náklady spojené s neprimeraným 
užívaním predmetu nájmu. Nájomca sa ďalej zaväzuje  hradiť  zo  svojho  všetky  miestne  
poplatky,  ktoré  budú  spojené s predmetom nájmu. 

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

bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa len v tých prípadoch, ktoré sú 
definované v  Článku I,  bod 3 písm. a), b), c) Zmluvy o nájme pozemku                                
č. 08-83-1084-07-00 v znení Dodatku č.1, uzatvorenej medzi prenajímateľom 
a nájomcom dňa 12.02.2008. Za porušenie tejto povinnosti je nájomca povinný zaplatiť 
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prenajímateľovi zmluvnú pokutu v sume 17,00 Eur za každý, aj začatý deň trvania 
porušenia tejto povinnosti.. 

 
4. Nájomca je povinný predložiť prenajímateľovi kópiu právoplatného stavebného 

povolenia na stavbu na predmete nájmu do 30. 11. 2014. Za nesplnenie tejto povinnosti je 
prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 17,00 Eur za 
každý, aj začatý deň trvania porušenia tejto povinnosti. Nájomca sa súčasne zmluvné 
pokuty podľa tohto odseku zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry. 

 
5. Nájomca je povinný predložiť prenajímateľovi kópiu právoplatného kolaudačného 

rozhodnutia na stavbu na predmete nájmu do 15 dní od nadobudnutia jeho 
právoplatnosti. Za nesplnenie tejto povinnosti je prenajímateľ oprávnený požadovať od 
nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 17,00 Eur za každý, aj začatý deň trvania porušenia 
tejto povinnosti. V prípade, že právoplatné kolaudačné rozhodnutie nebude vydané         
do 31. 12. 2018  je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu jednorazovú zmluvnú 
pokutu vo výške 333,00 Eur, a to v prípade ak táto lehota uplynula v dôsledku 
subjektívneho zavinenia nájomcu. Nájomca sa súčasne zmluvné pokuty podľa tohto 
odseku zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry. 

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

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

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

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

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

 
8. V súlade s ust. § 545 Občianskeho zákonníka bolo zmluvnými stranami dohodnuté, že 

prenajímateľ je oprávnený požadovať od nájomcu náhradu škody spojenú s porušením 
povinností nájomcu, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta podľa tejto zmluvy vo výške 
presahujúcej výšku dohodnutej zmluvnej pokuty. 

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

miestom doručenia nájomcu :  
a) sídlo nájomcu, zapísané v obchodnom registri, 
b) adresa trvalého pobytu  štatutárneho zástupcu nájomcu, 
c) miesto, kde bude štatutárny zástupca nájomcu, príp.osoba oprávnená konať v mene 

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

podľa odseku 9. tohto článku zmluvy bude považovaná za doručenú priamo do vlastných 
rúk, a to i v prípade, ak bude vrátená prenajímateľovi ako písomnosť nájomcom 
neprevzatá. Ak nebude možné nájomcovi písomnosť doručiť na túto adresu podľa odseku 
9. tohto článku a iná adresa nebude prenajímateľovi známa, považuje sa písomnosť za 
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nájomcovi doručenú 21. dňom odo dňa jej uloženia na pošte, a to aj v prípade, že sa 
nájomca o tom nedozvie.  

 
11. Súčasťou Zmluvy o nájme pozemku je záväzok prenajímateľa poskytnúť nájomcovi 

najvyššiu možnú mieru súčinnosti pri zabezpečení a realizácii výstavby objektov 
komplexu Národného futbalového štadióna a ostatných stavieb na základe právoplatného 
stavebného povolenia, vrátane stavieb, ktorých výstavba je v súlade s účelom Zmluvy 
o nájme pozemku a stavieb alebo stavebných prác, ktoré tvoria vyvolané investície, najmä 
ale nie výlučne pri zabezpečení zriadenia vecných bremien na inžinierske siete na 
nehnuteľnostiach prenajímateľa; pri uzatvorení krátkodobých nájomných zmlúv na 
nehnuteľnosti vo vlastníctve prenajímateľa, na ktorých je nevyhnutné realizovať stavebné 
práce v súvislosti s vyvolanými investíciami; pri bezodkladnom riešení problémov, ktoré 
prípadne vyvstanú počas výstavby a prevádzky, pri konaniach v zmysle stavebného 
zákona; pri realizovaní vyvolaných investícií, ktoré zasahujú do štruktúry verejnej 
dopravy (rekonštrukcia a vybudovanie verejného osvetlenia, prekládka trolejbusového 
vedenia, rekonštrukcia miestnych komunikácií a iných priľahlých cestných a peších 
komunikácií) a iné. 

 
12. Nájomca sa zaväzuje pri realizácii investičného zámeru postupovať v zmysle platného 

VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území 
hlavného mesta a to najmä § 8 tohto VZN, ktorý hovorí : „Ak pri investičnej výstavbe 
dochádza k likvidácii zelene, je investor povinný v lokalite určenej miestnym úradom 
príslušnej mestskej časti, zriadiť novú zeleň minimálne v rozsahu zodpovedajúcom ploche 
zrušenej zelene. Do odovzdania novej zelene správcovi zelene zodpovedá investor za jej 
údržbu.“ V prípade, že pri investičnej výstavbe dôjde k likvidácii zelene, nájomca sa 
zaväzuje vytvoriť novú zeleň v súlade s  § 8 VZN č. 8/1993 najneskôr ku kolaudácii 
stavby. Za nesplnenie tejto povinnosti je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu 
sankcie v zmysle VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 8/1993 o starostlivosti o verejnú 
zeleň na území hlavného mesta. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa 
predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry. 
 

 
 

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.  Pokiaľ sú v tejto zmluve, jej dodatkoch odkazy na príslušné právne predpisy alebo ich 
ustanovenia, ktoré boli medzičasom zmenené, opätovne prijaté alebo priamo či nepriamo 
nahradené inými príslušnými právnymi predpismi alebo ich ustanoveniami, považujú sa 
tieto odkazy za odkazy na príslušné právne predpisy alebo ich ustanovenia, ktoré boli 
zmenené opätovne prijaté alebo priamo či nepriamo nahrádzajú pôvodné príslušné právne 
predpisy alebo ich ustanovenia, v nich platnom znení. V prípade, ak sa niektoré 
ustanovenie tejto zmluvy ukáže (alebo sa neskôr stane) neplatným alebo neúčinným alebo 
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neopakovateľným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú 
platné a účinné. Zmluvné strany sa zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné 
alebo neaplikovateľné ustanovenie novým ustanovením, ktoré zodpovedá pôvodne 
zamýšľanému účelu neplánovaného alebo neúčinného alebo neaplikovateľného 
ustanovenia a to v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia výzvy jednej zmluvnej 
strany druhej zmluvnej strane. 

 
4. 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.  

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

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

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

podpísaní zmluvnými stranami prenajímateľ obdrží 5 vyhotovení a  nájomca                         
2 vyhotovenia. 

 
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 podpisu zmluvných a účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa podľa ustanovení § 47a ods. 1 zákona  
      č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 546/2010 Z. z. a § 5a zákona          

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.  
 
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 ukončení účinnosti tejto zmluvy. 

  
 
 
 
V Bratislave dňa  .................................                      V Bratislave dňa  ................................. 
Prenajímateľ :                                                             Nájomca :  
Hlavné mesto SR Bratislava     Národný futbalový štadión, a.s. 
 
 
 
 
 
 
.............................................................                       .................................................................. 
doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc.                       PhDr. Pavel Komorník, M.B.A.,   
primátor hlavného mesta SR Bratislavy    predseda predstavenstva  



 
 

DODATOK č. 2  k 
ZMLUVE  O NÁJME POZEMKU   

č.   08-83-1084-07-00 
 

Zmluvné strany : 
 
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Primaciálne nám. 1,  814 99  Bratislava 
 Zastupuje            :  Milan Ftáčnik, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
 Peňažný ústav           :  ČSOB, a. s. 
 Číslo účtu IBAN           :  SK5875000000000025826343 
       BIC  SWIFT           :  CEKOSKBX 
       Variabilný symbol           :  888056614 
 IČO            :  00603481 

DIČ                      :  2020372596 
(ďalej len „prenajímateľ“ ) 
 

a 
 
2.   Národný futbalový štadión, a.s. 
      Sasinkova 5, 811 08  Bratislava  
      Zastupuje                      : PhDr. Pavel Komorník, M.B.A. predseda predstavenstva podľa   

výpisu  
                                                   z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: 

Sa,   
                                                   Vložka číslo : 3939/B    
 Peňažný ústav             : VÚB, a.s. 
      Číslo účtu IBAN             : SK8802000000003066582553 
      BIC SWIFT             : SUBASKBX 
      IČO              : 36 664 197                 
      DIČ              : 202261296 
      IČ DPH              :  SK 2022261296 
 (ďalej len „nájomca“) 
 
 
uzatvárajú podľa článku V bod 2 Zmluvy o nájme pozemku č. 08-83-1084-07-00 zo dňa 
12.02.2008 v znení Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme zo dňa 08.07.2009 (ďalej len „Zmluva“), 
príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. ................zo dňa.............. tento dodatok č. 2 k Zmluve (ďalej 
len „Dodatok č. 2“) 
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Článok  I 
Predmet dodatku 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na novom znení článku I – Predmet a účel nájmu, bod 1 

Zmluvy, ktorý bude mať nasledujúce znenie: 
 

„Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľností – pozemkov v Bratislave, katastrálne územie 
Nové Mesto, zapísaných v údajoch Okresného úradu Bratislava, katastrálneho odboru 
ako parc. č. 11281/1 o výmere 31045 m2,  parc. č. 11281/2 o výmere 18 m2, parc. č. 
11281/3 o výmere 18 m2, parc. č. 11281/4 o výmere 18 m2, parc. č. 11281/17 o  výmere 
23315 m2, parc. č. 11281/15 o výmere 128 m2, parc. č. 11281/16 o výmere 432 m2 - druh 
pozemkov – zastavané plochy a nádvoria, ktoré sú v katastri nehnuteľností zapísané na 
LV č. 1 

 
2. Zmluvné strany sa dohodli na novom znení článku I – Predmet a účel nájmu, bod 2 

Zmluvy, ktorý bude mať nasledujúce znenie: 
 

„Prenajímateľ prenecháva a nájomca prijíma do nájmu za podmienok uvedených v tejto 
zmluve pozemky parc. č. 11281/2 vo výmere 18 m2 ,  parc. č. 11281/3 vo výmere 18 m2, 
parc. č. 11281/4, vo výmere 18 m2, parc. č. 11281/15 vo výmere  128 m2, parc. č. 11281/1 
vo výmere 29893 m2, (výmera znížená  na 29893 m2 podľa GP č. 42/2014),  parc. č. 
11281/16 vo výmere   299 m2, ( určené podľa GP č. 42/2014) , parc. č. 11281/17 vo 
výmere 21569 m2 (výmera znížená  na 21569 m2 podľa GP  č. 42/2014),   s celkovou 
výmerou  51 943 m2, spoločnosti Národný futbalový štadión, a.s. so sídlom  Sasinkova 5 
v Bratislave tak, ako to je zakreslené v kópii katastrálnej mapy a špecifikované             
GP č. 42/2014 (ďalej len „predmet nájmu“ alebo „pozemok“). Kópia z katastrálnej mapy 
a GP č. 42/2014 tvoria  neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 2“ 

 
3. Zmluvné strany sa dohodli že ustanovenia článku II – Vznik, doba a ukončenie nájmu,   

bod 3 písm. d), e) a f) a bod 4 písm. b) Zmluvy sa vypúšťajú.  
 

4. Zmluvné strany sa dohodli na novom znení článku III – Úhrada za nájom, bod 1 Zmluvy, 
ktorý bude mať nasledujúce znenie: 
 
„Nájomné je stanovené podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej Republiky č. 219/2007 zo dňa 4. 10. 2007 vo výške 33 EUR a 19 centov ročne 
za celý predmet nájmu. Vyššie uvedené nájomné zahŕňa všetky poplatky spojené 
s použitím predmetu nájmu na daný účel s výnimkou dane z nehnuteľností.“ 
 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku V – Záverečné ustanovenia sa dopĺňa bod 2, ktorý 
bude mať nasledujúce znenie: 

 
„2. Súčasťou Zmluvy o nájme pozemku je záväzok prenajímateľa poskytnúť nájomcovi 

najvyššiu možnú mieru súčinnosti pri zabezpečení a realizácii výstavby objektov komplexu 
Národného futbalového štadióna a ostatných stavieb na základe právoplatného 
stavebného povolenia, vrátane stavieb, ktorých výstavba je v súlade s účelom Zmluvy 
o nájme pozemku a stavieb alebo stavebných prác, ktoré tvoria vyvolané investície, najmä 
ale nie výlučne pri zabezpečení zriadenia vecných bremien na inžinierske siete na 
nehnuteľnostiach prenajímateľa; pri uzatvorení krátkodobých nájomných zmlúv na 
nehnuteľnosti vo vlastníctve prenajímateľa, na ktorých je nevyhnutné realizovať stavebné 
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práce v súvislosti s vyvolanými investíciami; pri bezodkladnom riešení problémov, ktoré 
prípadne vyvstanú počas výstavby a prevádzky, pri konaniach v zmysle stavebného 
zákona; pri realizovaní vyvolaných investícií, ktoré zasahujú do štruktúry verejnej 
dopravy (rekonštrukcia a vybudovanie verejného osvetlenia, prekládka trolejbusového 
vedenia, rekonštrukcia miestnych komunikácií a iných priľahlých cestných a peších 
komunikácií) a iné.“ 

 
6. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku V – Záverečné ustanovenia sa číslovanie 

pôvodných bodov 2, 3, 4, 5, 6 nahradí číslovaním 3, 4, 5, 6, 7. 
 

7. Ostatné ustanovenia  Zmluvy o nájme pozemku č. 08-83-1084-07-00 zo dňa 12.02.2008 
       v znení Dodatku č. 1 k zmluve o nájme zo dňa 08.07.2009  zostávajú nezmenené. 
 
8. Zmluvné strany sa dohodli, že za článok IV Zmluvy sa vkladá nový článok V, ktorý má 

nasledujúce znenie: 
 

„ Článok V 
Osobitné ustanovenia 

1. Všetky finančné čiastky uvádzané v Zmluve v Slovenských korunách sa budú 
prerátavať na  eurá s použitím konverzného kurzu 1,00 Euro = 30,126 Sk a ďalej sa 
budú uhrádzať v eurách. Zaokrúhľovanie finančných čiastok sa vykoná na dve 
desatinné miesta tak, že v prípade ak na treťom desatinnom mieste vyjde číslo päť, 
napr. X,XX5, druhé desatinné miesto sa zaokrúhli smerom nahor.“ 

 
9. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodný článok V – Záverečné ustanovenia sa prečíslováva 

na článok VI. 
 

 
Článok  II 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Dodatok č. 2 k Zmluve možno meniť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán 
písomnou formou na základe vzájomnej dohody zmluvných strán alebo ak to vyplýva zo 
zmien a doplnkov platných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 
2. Práva a povinnosti výslovne neupravené v texte Dodatku č.2  sa spravujú príslušnými 

ustanoveniami  zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a 
ostatných platných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 
3. Zmluva sa mení a dopĺňa len v rozsahu zmien uvedených v Dodatku č. 2. Práva 

a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo Zmluvy, ktoré neboli Dodatkom č. 2 
dotknuté, zostávajú nezmenené. 

 
4. Dodatok č. 2 sa vyhotovuje v 9-ich vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých po 

jeho podpísaní zmluvnými stranami prenajímateľ obdrží 7 vyhotovení a nájomca 2 
vyhotovenia. 

 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č.2  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. 
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6. Tento Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods.1 zákona               
č. 546/2010 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v spojení s ust. § 5a zákona 
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.  

 
V Bratislave dňa  .................................                      V Bratislave dňa  ................................. 
 
 
 
 
Prenajímateľ :                                                           Nájomca :  
Hlavné mesto SR Bratislava      Národný futbalový štadión, a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
..............................................................                       ..............................................................  
                Milan Ftáčnik                                                 PhDr.Pavel Komorník. M.B.A. 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy                            predseda predstavenstva 
                                                                     





Nájom :  
 

   
 

   
 
   


