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kód uzn. 5.3  

              5.3.1  
Návrh uznesenia 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľností – častí pozemkov registra „C“ 
v Bratislave,  
 
v k. ú. Staré Mesto 
parc. č.  21585/1  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 m2,  
parc. č.  9013/2 - ostatné plochy, vo výmere 1 m2,  
parc. č.  21916/1 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 3 m2, 
parc. č.  21356 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 m2,  
parc. č.  21745 –  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 m2, zapísaný na LV č. 1656   
parc. č.  21724/1-  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 1656 
parc. č.  21725/1 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 m2, zapísaný na LV č. 1656 
parc. č.  21335/1 - zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 4 m2, zapísaný na LV č. 1656 
parc. č.  535/8 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 m2, zapísaný na LV č. 1656 
parc. č.  21425 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 m2, 
parc. č.  21340/3 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 m2, zapísaný na LV č. 1656 
parc. č.  21756/1 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 3 m2,  
parc. č.  21339/3 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 m2, zapísaný na LV č. 1656 
parc. č.  21345/1 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 m2, zapísaný na LV č. 1656  
parc. č.  21896 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 m2,  
parc. č.  21383/1 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 m2, zapísaný na LV č. 1656 
parc. č.  21912/1 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 1656 
parc. č.  22344/2 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 m2,  
parc. č.  21526 -   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 1656 
parc. č.  21901/1 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 1656 
parc. č.  21748/1 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 1656 
parc. č.  21609/1 -  ostatné plochy, vo výmere 1 m2,  
parc. č.  21786/2 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 1656 
parc. č.  21754/5 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 m2,  
parc. č.  21446/1 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 m2,  
 
v k. ú. Nivy 
parc. č. 21928/1 -          zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 797 
parc. č. 21818/1 -  ostatné plochy, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 797 
parc. č. 10032/1 - zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 1    
parc. č. 21847/1 -  ostatné plochy, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 797 
parc. č. 21837/3 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 797 
parc. č. 21835/13 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 797 
 
v k. ú. Ružinov 
parc. č. 22192/1 - zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 326 
parc. č. 6701/1 - ostatné plochy, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 1201 
parc. č. 3127/6 -    zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 1201 
parc. č. 15568/4 -  ostatné plochy, vo výmere 2 m2, zapísaný na LV č. 1201 
parc. č. 15666/40 - zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 1201 
parc. č. 22218/11 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 326 
parc. č. 21949/2 -  ostatné plochy, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 326 
 



v k. ú.  Nové Mesto  
parc. č. 21969/1 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 1 
parc. č. 22001/1 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 m2,  
parc. č. 21968/116 -      zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 m2 
parc. č. 21968/2 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 1274 
parc. č. 21714/2 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 m2, zapísaný na LV č. 1 
 
v k. ú.  Rača 
parc. č. 1022/22 - ostatné plochy, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 1 
parc. č. 891/136 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 m2 
parc. č. 1024/1 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 1 
parc. č. 513/50 -  ostatné plochy, vo výmere 2 m2, zapísaný na LV č. 1248 
parc. č. 1629/1 - zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 m2, 
parc. č. 2875/1 - ostatné plochy, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 1248 
 
v k. ú.  Devínska Nová Ves 
parc. č.  2565/92 –  orná pôda, vo výmere 1 m2,  
 
v k. ú.  Dúbravka 
parc. č.  2928/1 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 847 
parc. č.  2822/18 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 847  
 
v k. ú.  Karlova Ves 
parc. č. 3/1 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 m2 
parc. č. 2069 -               zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 m2 
parc. č. 2985/2 -  ostatné plochy, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 46 
parc. č. 1674/238 - zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 m2 
 
v k. ú. Petržalka 
parc. č. 1778 -  ostatné plochy, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 1748 
parc. č. 1802 -               zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 m2, zapísaný na LV č. 1748 
parc. č. 2051 -                ostatné plochy, vo výmere 2 m2, zapísaný na LV č. 1748 
parc. č. 481 -   ostatné plochy, vo výmere 2 m2, zapísaný na LV č. 1748 
parc. č. 935/14 -  ostatné plochy, vo výmere 2 m2, zapísaný na LV č. 1748 
parc. č. 368/2 -              ostatné plochy, vo výmere 2 m2,     
parc. č. 1739 -               zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 2644 
parc. č. 1057/2 -  ostatné plochy, vo výmere 2 m2, zapísaný na LV č. 1748 
parc. č. 1364 -               zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 m2, zapísaný na LV č. 1748 
parc. č.  442 -                ostatné plochy, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 1748 
parc. č. 4394/1 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 m2, zapísaný na LV č. 1748 
parc. č. 1202 -               ostatné plochy, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 1748 
 
 
v k. ú. Jarovce 
parc. č. 10 -   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 m2,  
 
 
s celkovou výmerou 101 m2, spoločnosti FOX ONE, s. r. o., Kukuričná 17, 831 03 Bratislava,                
IČO 46448471, za účelom prevádzkovania  multifunkčných kabín umiestnených na pozemkoch, ktoré 
sú predmetom nájmu s postupným zavádzaním a inštaláciou multifunkčných informačných alebo 
internetových zariadení, na dobu určitú 30 rokov, za nájomné  
 
-   365,00 Eur/m2/rok  odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy, za pozemky, na ktorých sú  

v súčasnosti umiestnené kabíny bez multifunkčných informačných alebo internetových zariadení 
v celkovej výmere 101 m2,  ročné nájomné predstavuje sumu vo výške 36 865,00 Eur, 

 
-  100,00 Eur/m2/rok  -  za pozemky, na ktorých sú umiestnené multifunkčné kabíny, a to postupne po 

nainštalovaní multifunkčných informačných alebo internetových zariadení,  počnúc prvým dňom 
toho nasledujúceho kalendárneho štvrťroka, ktorý začne plynúť po nainštalovaní multifunkčných 



informačných alebo internetových zariadení do kabíny. K zmene výšky nájomného k jednotlivým 
pozemkom tak dôjde postupne  po nainštalovaní multifunkčných informačných alebo internetových 
zariadení do jednotlivých kabín, ktoré sa na týchto pozemkoch nachádzajú. 

 
s podmienkami :   
  
1. Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude 
nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť 
 
2. Spoločnosť FOX ONE, s. r. o. bude na základe ročnej účtovnej závierky poskytovať hlavnému 
mestu SR Bratislave 20 % zo zisku z reklamy na multifunkčných zariadeniach umiestnených na 
pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
PREDMET NÁJMU :         Nehnuteľnosti – časti pozemkov registra „C“ vo vlastníctve hlavného 

mesta SR Bratislavy, v k. ú. Staré Mesto, k. ú. Nivy, k. ú. Ružinov,  
k. ú. Nové Mesto, k. ú.  Rača, k. ú. Devínska Nová Ves, k. ú. 
Dúbravka, k. ú. Karlova Ves, k. ú. Petržalka a k. ú. Jarovce, uvedené 
v návrhu uznesenia      

   
ŽIADATE Ľ :     FOX ONE, s. r. o.,  
  Kukuričná 17,  
  831 03 Bratislava,  
     IČO  46 448 471 
    
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV : 
 
v k. ú. Staré Mesto  
                          celková                                  výmera predmetu   
Parc. č.         LV             druh pozemku               výmera v m2                             nájmu v m2        
21585/1                       zast. plochy a nádvoria            15.403              1  
(vznikol z pozemku reg. “E“ parc. č. 2798/2, zapísaného na LV č. 8925) 
9013/2                         ostatné plochy    28    1  
(vznikol z pozemku reg. “E“ parc. č. 9013, zapísaného na LV č. 8925) 
21916/1                       zast. plochy a nádvoria                 15.372                3 
(vznikol z pozemku reg. “E“ parc. č. 21916/1, zapísaného na LV č. 8925) 
21356                   zast. plochy a nádvoria                 6.239      2 
(vznikol z pozemku reg. “E“ parc. č. 21356, zapísaného na LV č. 8925) 
21745         1656         zast. plochy a nádvoria         4.563    2 
21724/1      1656         zast. plochy a nádvoria         2.031                                     1 
21725/1      1656         zast. plochy a nádvoria         19.151    2 
21335/1      1656         zast. plochy a nádvoria          22.319    4 
535/8          1656         zast. plochy a nádvoria          11.730                                   2 
21425                          zast. plochy a nádvoria                 3.896                                     2 
(vznikol z pozemku reg. “E“ parc. č. 21425, zapísaného na LV č. 8925) 
21340/3      1656         zast. plochy a nádvoria            646                                      2 
21756/1                       zast. plochy a nádvoria                 17.760                                   3  
(vznikol z pozemku reg. “E“ parc. č. 21756, zapísaného na LV č. 8925) 
21339/3      1656         zast. plochy a nádvoria           6.106                                    2  
21345/1      1656         zast. plochy a nádvoria           17.669    2                      
21896                          zast. plochy a nádvoria           12.052                                         1 
(vznikol z pozemku reg. “E“ parc. č. 10162, zapísaného na LV č. 8925) 
21383/1      1656         zast. plochy a nádvoria           2.770                                     2 
21912/1      1656         zast. plochy a nádvoria           7.044                                     1 
22344/2                       zast. plochy a nádvoria                 27.390                                     2 
(vznikol z pozemku reg. “E“ parc. č. 22344/2, zapísaného na LV č. 8925) 
21526         1656         zast. plochy a nádvoria           8.213                                      1 
21901/1      1656         zast. plochy a nádvoria         10.401                               1 
21748/1      1656         zast. plochy a nádvoria          2.720                   1 
21609/1                       ostatné plochy                        14.939                                    1 
(vznikol z pozemku reg. “E“ parc. č. 21609/1, zapísaného na LV č. 8925) 
21786/2      1656        zast. plochy a nádvoria          7.967                          1 
21754/5                      zast. plochy a nádvoria                2.502                                         1 
(vznikol z pozemku reg. “E“ parc. č. 21754/1, zapísaného na LV č. 8925) 
21446/1                      zast. plochy a nádvoria               3.622                                      1 
(vznikol z pozemku reg. “E“ parc. č. 21446, zapísaného na LV č. 8925) 
 
 
 
 



v k. ú. Nivy   
                            celková                  výmera predmetu   
Parc. č.         LV             druh pozemku                 výmera v m2                      nájmu v m2           
21928/1        797        zast. plochy a nádvoria  10.519            1 
21818/1        797        ostatné plochy                        41.938                                     1 
10032/1        1            zast. plochy a nádvoria         1.394                                       1 
21847/1        797        ostatné plochy                               11.376                                     1 
21837/3        797        zast. plochy a nádvoria         7.389                                       1 
21835/13      797        zast. plochy a nádvoria         19.809                                     1 
 
v k. ú. Ružinov   
                          celková                           výmera predmetu   
Parc. č.         LV             druh pozemku            výmera v m2                     nájmu v m2             
22192/1       326         zast. plochy a nádvoria  19.353            1 
6701/1         1201       ostatné plochy                        3.077                                       1  
3127/6         1201       zast. plochy a nádvoria         14.002                                     1 
15568/4       1201       ostatné plochy                        4.652                                       2           
15666/40     1201       zast. plochy a nádvoria          1.827                                       1  
22218/11     326         zast. plochy a nádvoria          1.708                                       1        
21949/2       326         ostatné plochy                        9.493                                       1 
 
v k. ú. Nové Mesto  
                            celková             výmera predmetu   
Parc. č.         LV             druh pozemku             výmera v m2                   nájmu v m2             

   21969/1       1 zast. plochy a nádvoria  13.005            1  
22001/1                       zast. plochy a nádvoria           68.008                                     2  
(vznikol z pozemku reg. “E“ parc. č. 22001/1, zapísaného na LV č. 5567)    
21968/116                   zast. plochy a nádvoria                20.448                                      1 
(vznikol z pozemku reg. “E“ parc. č. 21968/1, zapísaného na LV č. 5567) 
21968/2      1274        zast. plochy a nádvoria                 35.849                                      1 
21714/2     1               zast. plochy a nádvoria                6.963                                         2 
 
v k. ú. Rača  
                          celková                                 výmera predmetu   
Parc. č.         LV             druh pozemku          výmera v m2                          nájmu v m2           
1022/22       1              ostatné plochy            894            1 
891/136         zast. plochy a nádvoria            3147                                          2 
(vznikol z  pozemku  registra „E“parc. č.1496/2, zapísaného na LV č. 400) 
1024/1          1               zast. plochy a nádvoria           8.299                                          1  
513/50         1248          ostatné plochy                          9.822                                          2 
1629/1 zast. plochy a nádvoria           265                                             1 
(vznikol z pozemku registra „E“ parc. č. 1518/2, zapísaného na LV č. 400) 
2875/1          1248          ostatné plochy                         16253                                         1 
 
 
v k. ú. Devínska Nová Ves 
 
    celková                                 výmera predmetu 

  
Parc. č.         LV             druh pozemku           výmera v m2                           nájmu v m2          
2565/92        ostatná plocha   478                                           1            
(vznikol z pozemku reg. “E“ parc. č. 3839/2, zapísaného na LV č. 4172) 
 
v k. ú. Dúbravka 
    celková                             výmera predmetu 

  
Parc. č.         LV             druh pozemku               výmera v m2                        nájmu v m2         
2928/1          847            zast. plochy a nádvoria            1.769                                          1             
2822/18        847            zast. plochy a nádvoria            1.716                                    1  



 
v k. ú. Karlova Ves 
    celková                             výmera predmetu 

  
Parc. č.         LV             druh pozemku          výmera v m2                       nájmu v m2    ____       
3/1 zast. plochy a nádvoria           1.450                                     2  
(vznikol z pozemku PK parc. č. 3730/2 - neknihovaná) 
2069                               zast. plochy a nádvoria           2.648                                       1          
(vznikol z pozemku PK parc. č. 3800 - neknihovaná) 
2985/2          46              ostatné plochy            28.474                                     1 
1674/238                        zast. plochy a nádvoria           1.201                                        1                     
(vznikol z pozemku PK parc. č. 3803 - neknihovaná)                                                    
 
v k. ú. Petržalka 
    celková                             výmera predmetu 

  
Parc. č.         LV             druh pozemku           výmera v m2                       nájmu v m2             
1778            1748           ostatné plochy                    1.661    1 
1802            1748           zast. plochy a nádvoria       2.846                                          2 
2051            1748           ostatné plochy                      390                                             2 
481              1748           ostatné plochy                     1.649                                          2 
935/14         1748           ostatné plochy                      7.010                                          2  
368/2                              ostatné plochy                      3.272                                          2                             
(vznikla z parc. č. 5960/4 na LV č. 1748 pred ZMVM)  
1739            2644           zast. plochy a nádvoria         5.896                                          1 
1057/2         1748           zast. plochy a nádvoria         5.022                                          2  
1364            1748           zast. plochy a nádvoria         902                                             2                    
442              1748  ostatné plochy                       300                                             1  
4394/1         1748  zast. plochy a nádvoria          1.468          2 
1202            1748           ostatné plochy                       1.449                                          1 
 
v k. ú. Jarovce 
         celková                      výmera predmetu 

  
Parc. č.         LV             druh pozemku                   výmera v m2                           nájmu v m2   

          
10                                 zast. plochy a nádvoria               1511           2 
(vznikol z pozemku reg. “E“ parc. č. 115/2, zapísaného na LV č. 1237)    

Spolu           101 m2 
         
  

 
ÚČEL NÁJMU  :  prevádzkovanie umiestnených multifunkčných kabín s postupným zavádzaním 

a inštaláciou multifunkčných informačných alebo internetových zariadení 
 
VÝŠKA NAVRHOVANÉHO NÁJOMNÉHO :  
 
365,00 Eur/m2/rok   - je stanovená odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy analogicky v súlade s § 6 ods. 
1 písm. g) Všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy č. 3/2012 o dani za užívanie 
verejného priestranstva, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie   č. 11/2007 o dani za 
užívanie verejného priestranstva, keďže v Rozhodnutí č. 28/2011 primátora hlavného mesta SR 
Bratislavy, ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a predbežnej odplaty výška nájomného pre tento 
účel nájmu nehnuteľného majetku nie je upravená, čo pri výmere 101 m2 predstavuje sumu vo výške 
36 865,00 Eur ročne. 
 
100,00 Eur/m2/rok  - zmena výšky nájomného  365,00 Eur/m2/rok na 100,00 Eur/m2/rok  je stanovená 
na základe návrhu žiadateľa, a to v priebehu trvania nájomného pomeru postupne za pozemky, na 
ktorých sú umiestnené multifunkčné kabíny, po nainštalovaní multifunkčných informačných alebo 
internetových zariadení, a to počnúc prvým dňom toho nasledujúceho kalendárneho štvrťroka, ktorý 



začne plynúť po nainštalovaní multifunkčných informačných alebo internetových zariadení do kabíny. 
K zmene výšky nájomného k jednotlivým pozemkom tak dôjde postupne  po nainštalovaní 
multifunkčných informačných alebo internetových zariadení  do jednotlivých kabín, ktoré sa na týchto 
pozemkoch nachádzajú. 
 
 
DOBA NÁJMU :   nájomná zmluva bude uzavretá na dobu určitú 30 rokov. 
 
SKUTKOVÝ STAV :  
 

          Žiadateľ doručil na oddelenie nájmov nehnuteľností žiadosť o nájom pozemkov registra „C“, 
v k. ú. Staré Mesto, k. ú. Nivy, k. ú. Ružinov, k. ú. Nové Mesto, k. ú. Rača,  
k. ú. Devínska Nová Ves, k. ú. Dúbravka, k. ú. Karlova Ves, k. ú. Petržalka, k. ú. Jarovce vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy (kópie z katastrálnej mapy a situácie sú prílohou 
materiálu v elektronickej forme), za účelom umiestnenia multifunkčných informačných 
a internetových terminálov v bývalých telefónnych kabínach.  
 Spoločnosť FOX ONE, s.r.o. je členom oblastnej organizácie cestovného ruchu "Bratislavská 
organizácia cestovného ruchu" v anglickom preklade "Bratislava Tourist Board"                                 
v skratke BTB. Táto organizácia má záujem podporiť propagáciu cestovného ruchu, pomôcť pri 
budovaní významnej a medzinárodne renomovanej destinácie a realizovať projekty, ktoré budú 
prínosom pre návštevníkov mesta, ministerstvá, kultúrne inštitúcie, školy, Slovenskej agentúry pre 
cestovný ruch (SACR) a ostatné ústredné orgány štátnej správy. BTB bola na Ministerstve dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR oficiálne zaregistrovaná dňa 28. decembra 2011. 

 Organizácia je právnickou osobou založenou podľa § 13 a nasl. zákona č. 91/2010 Z. z.                 
o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov na podporu a vytváranie podmienok na 
rozvoj cestovného ruchu s cieľom vybudovať z Bratislavy významnú a medzinárodne renomovanú 
destináciu cestovného ruchu. Za týmto účelom organizácia vykonáva predovšetkým tieto hlavné 
činnosti napr. : 

• podporuje činnosť svojich členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu 
na území svojej pôsobnosti,  

• tvorí a realizuje marketing a propagáciu cestovného ruchu pre svojich členov a obec doma a v 
zahraničí,  

• presadzuje spoločné záujmy svojich členov,   

• spolupracuje s orgánmi obcí pri rozvoji územia v rámci svojej pôsobnosti vrátane spracúvania 
a realizácie programov jeho podpory a rozvoja s osobitým zreteľom na trvalo udržateľný 
rozvoj cestovného ruchu,   

• podporuje kultúrny, spoločenský a športový život a zachovanie prírodného a kultúrneho 
dedičstva,  

• spolupracuje pri organizovaní podujatí pre obyvateľov a návštevníkov,  

• poskytuje svojim členom poradensko-konzultačné služby,  

• spracúva a predkladá projekty rozvoja cestovného ruchu a zabezpečuje ich realizáciu,  

• presadzuje trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu tak, aby sa chránili a zachovávali všetky 
zložky životného prostredia zo všetkých jeho stránok a rešpektoval sa spôsob života miestneho 
obyvateľstva a rešpektovali sa vlastnícke práva,  

• zostavuje a realizuje dlhodobú a krátkodobú koncepciu a stratégiu rozvoja cestovného ruchu, 
pričom vychádza z vlastných analýz, koncepcie a stratégie rozvoja cestovného ruchu Hl. 
Mesta SR Bratislavy, Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hl. mesta SR Bratislavy 
na roky 2010 – 2020, krajskej koncepcie cestovného ruchu a národnej koncepcie cestovného 
ruchu,  

 



 Spoločnosť ZION MEDIA Corporation ako vlastník a prenajímateľ hnuteľných vecí – 
telefónnych búdok umiestnených na území SR (časť z nich je vybavená neosvetleným citylightom 
svetelným reklamným zariadením) uzavrela dňa 15.01.2013 Zmluvu o nájme multifunkčných kabín so 
spoločnosťou FOX ONE, s.r.o. ako nájomcom, na dobu určitú od 01.01.2013 do 31.12.2033.      

              Cieľom tohto projektu, je návrh riešenia, nahradiť málo využívané verejné telefónne automaty 
informačnými a internetovými terminálmi, ktoré okrem hlasovej komunikácie zabezpečia obyvateľstvu 
aj prístup k informáciám a komunikácii prostredníctvom internetu, prípadne pre majiteľov notebookov 
či mobilných telefónov sprístupnia aj bezdrôtové pripojenie k sieti internet prostredníctvom 
technológie WiFi. Toto riešenie zároveň dáva telekomunikačnému operátorovi priestor pre zavedenie 
nových služieb pre širokú verejnosť.  
 Terminály sú zhotovené ako kompaktný hardvérový a softvérový celok tak, aby kládli 
minimálny nárok na servisnú údržbu, prípadne dodatočnú obsluhu zo strany prevádzkovateľa. 
Intuitívne ovládanie terminálov vyžaduje od používateľa len najzákladnejšie znalosti používania 
výpočtovej techniky. Kovový skelet terminálov, bezpečnostné sklo monitora a kovová klávesnica 
zabezpečujú vysoký stupeň antivandalského prevedenia terminálov. Odolnosť terminálov je overená 
ich dlhodobou bezproblémovou prevádzkou, hlavne pri termináloch, prevádzkovaných v exteriéri v 
rôznych mestách. 
 Modulárnosť terminálov umožňuje rozširovať vybavenie terminálov rôznymi prídavnými 
zariadeniami. Jedným z týchto zariadení môže byť aj napríklad antivandalské slúchatko a zariadenie 
pre IP telefónu. Takto vybavený terminál tak môže slúžiť aj ako telefónny automat.  
Rozširujúci modul WiFi@Point predstavuje komplexné programové a technické riešenie služby 
HotSpot. Modul obsahuje riadiacu jednotku a programové vybavenie na zabezpečenie spoplatneného, 
prípadne iným spôsobom riadeného prístupu do siete internet bezdrôtovou technológiou WiFi.  
 Bezpečnostný softvér, ktorý plní aj funkciu internetového prehliadača na báze MS Internet 
Explorera 6, tvorí neoddeliteľnú súčasť terminálov. Jeho hlavnou úlohou je zabrániť prieniku do jadra 
systému a chrániť tak terminál pred neoprávneným zásahom do konfigurácie. Zároveň plní aj funkciu 
ochrany pred zavírením. Softvér je graficky upravovaný podľa požiadaviek klienta a zabezpečuje 
základné komunikačné rozhranie v 25 jazykových mutáciách.  
 Ďalšou funkciou softvéru je zabezpečenie rozdelenia služieb poskytovaných terminálom do 
platenej a neplatenej zóny, prípadne zablokovanie zobrazovania internetových stránok s nežiaducim 
obsahom. GAMO softvér zabezpečuje aj jedinečný systém bezhotovostného spoplatnenia služieb. Do 
platenej zóny sa používateľ dostane napríklad po zadaní prístupových kódov uvedených na 
stierateľnom kupóne, ktorý si používateľ zakúpi od prevádzkovateľa terminálu. Tento systém 
spoplatnenia poskytnutých služieb vylučuje problémy so žetónmi, mincovníkmi, overovaním 
bankových kariet autorizačným centrom a pod.  
 Grafická úprava kupónov je vždy konzultovaná s prevádzkovateľom terminálu a prispôsobená 
jeho požiadavkám. Kupóny sa dodávajú v ľubovoľnej minutáži a je ich možné v rámci „rodiny“ 
terminálov jedného prevádzkovateľa opakovane použiť až do vyčerpania časového limitu na všetkých 
informačných a internetových termináloch GAMO, alebo na prístup do siete internet bezdrôtovou 
technológiou WiFi (služba HotSpot). Cenu kupónov si prevádzkovateľ terminálu stanovuje 
individuálne.  
Po inštalácii čítačky čipových kariet môže byť systém spoplatnenia služieb riešený aj s použitím 
čipových kariet či už kontaktných, alebo bezkontaktných. 
Služby, ktoré môžu byť poskytované prostredníctvom terminálov, prínos implementácie  
terminálov : 
 
-  zabezpečenie nepretržitej bezplatnej informovanosti občanov o činnosti samosprávy  
-  možnosť získavania návrhov, podnetov, prípadne sťažností formou elektronických dotazníkov a     
   elektronických formulárov  
-  nový spôsob využitia existujúcich telefónnych búdok  
- sprístupnenie všetkých nariadení, formulárov a tlačív a informácii o jednotlivých procesoch pri        

styku so samosprávou v zmysle zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.  
-  zabezpečenie podávania rôznych podnetov, sťažností a pripomienok čo podstatne zníži nároky  

 na priamy kontakt občana s príslušným úradom verejnej správy  
-  informovanie verejnosti o zámeroch mesta  
-  zvýšenie dostupnosti služieb mesta, rozvoj geografického informačného systému  
-  zverejňovanie výsledkov verejných obstarávaní 
- zverejňovanie „príručky“ obyvateľa, ktorej obsahom bude ako postupovať pri občianskych     

situáciách  



-  v súčinnosti so SACR podpora rozvoja cestovného ruchu, podnikania, služieb atď.  
- sprístupnenie kvalitných a objektívnych informácií o cestovnom ruchu, veľtrhoch, výstavách, 

športových podujatiach, mestách, regiónoch, kultúrnych pamiatkach, gastronomických možnostiach, 
turistických zaujímavostiach, kultúrnych a spoločenských podujatiach, ubytovaní atď. 

- zabezpečenie jednoduchej a dostatočnej orientácie občana či návštevníka v regióne                                      
z    bezpečnostného či zdravotného hľadiska  

- poskytovanie informácii o mimoriadne dôležitých inštitúciách ako sú štátna a miestna polícia,  
zdravotnícke zariadenia, pošty, banky,  

 
- sprístupnenie informácií a komunikácie prostredníctvom internetu, prípadne zabezpečenie 

bezdrôtového pripojenia k sieti internet prostredníctvom technológie WiFi,  
- zabezpečovanie aktualizovaných cestovných poriadkov  
- sprístupnenie elektronickej podateľne a internet banking atď.  
 
- súčinnosť s integrovaným záchranným systémom, ktorý v prípade ohrozenia života, zdravia, 

majetku alebo životného prostredia zabezpečí predovšetkým rýchlu informovanosť, aktivizáciu 
a efektívne využívanie a koordináciu síl a prostriedkov záchranárskych subjektov pri 
poskytovaní nevyhnutnej pomoci. Úroveň spoločenskej bezpečnosti občanov členských štátov 
Európskej únie je hodnotená rýchlosťou, kvalitou a dostupnosťou služieb poskytovaných 
obyvateľstvu v životu ohrozujúcich situáciách.  

 
- prostredníctvom priameho tlačidla umiestneného v kabíne, resp. na multifunkčnom terminály bude 

zabezpečená možnosť priamo privolať operátora, ktorý zabezpečí okamžité zmobilizovanie 
záchranných zložiek podľa vzniknutej situácie.  
Hasičský a záchranný zbor  
Záchranná zdravotná služba  

  Policajný zbor  
  Železničná polícia  
 
- vďaka kamere a obrazovke ako súčasti multifunkčného terminálu a operátorovi bude zabezpečený 

priamy vizuálny kontakt medzi účastníkmi „hovoru“,  
 
- súčinnosť s Ministerstvom vnútra SR  
- spolupráca s odborom prevencie kriminality  
 
- súčinnosť s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny  
- zverejňovanie voľných pracovných ponúk, možností absolvovania rekvalifikačných kurzov atď. a 

zabezpečenie priameho vyplnenia formulára záujemcom o prácu prostredníctvom multifunkčného 
terminálu.  

 
- súčinnosť s Bratislavskou organizáciou cestovného ruchu  
- podpora propagácie cestovného ruchu a rozvoja renomovanej destinácie cestovného ruchu  
- podpora činnosti členov, ktorí sa podieľajú pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného     
   ruchu  
- podpora kultúrneho, spoločenského a športového života  
- spolupráca pri organizovaní podujatí pre obyvateľova a návštevníkov mesta  
- zabezpečovanie funkcie turisticko-informačnej kancelárie  
 
- zabezpečenie práce, stravy a ubytovania pre niekoľkých občanov bez domova, ktorí sa budú 

podieľať na zabezpečovaní údržby a čistoty v kabínach s multifunkčnými terminálny a v ich 
okolí.  

 
 
 Na návrh komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo 
dňa 08.04.2013  dopĺňame materiál o identite spoločníka spoločnosti FOX ONE, s.r.o. na základe 
informácií od žiadateľa : 
 



• Spoločnosť ZION MEDIA Corporation, akciová spoločnosť so sídlom 8 Copthall, 
Roseau Valley, 00152 Dominické spoločenstvo 

• Alex James – riaditeľ 
• Slavomír Leysek – splnomocený zástupca poverený na základe plnej moci konať 

v mene spoločnosti ZION MEDIA Corporation vo všetkých činnostiach.    
 
k lokalizácii multifunkčných zariadení uvádzame, že sú prílohou k materiálu v elektronickej forme, tak 
sme uviedli v prvej vete skutkového stavu (kópie z katastrálnej mapy a situácie sú prílohou 
materiálu v elektronickej forme), nakoľko priložiť ich v papierovej forme k materiálu vzhľadom 
na množstvo nebolo možné.  
 
   Na základe prerokovania materiálu v Mestskej rade hlavného mesta SR Bratislavy dňa 11.04.2013 
je v návrhu uznesenia uvedená  podmienka, že spoločnosť FOX ONE, s.r.o. bude na základe ročnej 
účtovnej závierky poskytovať hlavnému mestu SR Bratislave 20 % zo zisku z reklamy na 
multifunkčných zariadeniach umiestnených na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy.    
Zapracované v Čl. IV ods. 4 a v Čl. V ods. 6. v návrhu  zmluvy o nájme pozemkov. 
 
  Spoločnosť FOX ONE, s.r.o. listom zo dňa 03.09.2014, na základe rokovania zo dňa 
04.09.2014 a   e-mailom zo dňa 23.09.2014 doplnila svoju žiadosť a požiadala o zapracovanie 
nasledovných podmienok do materiálu a zmluvy o nájme pozemkov : 
 

• do prvých piatich kabín budú po vzájomnej dohode s hlavným mestom inštalované 
multifunkčné informačné alebo internetové zariadenia v termíne do 18 mesiacov odo dňa 
účinnosti zmluvy o nájme pozemkov 

      Zapracované v Čl. V ods. 8 v návrhu zmluvy o nájme pozemkov 
• do ostatných kabín budú multifunkčné informačné alebo internetové zariadenia inštalované 

priebežne, najneskôr však do 5 rokov odo dňa účinnosti zmluvy o nájme pozemkov, pričom 
nájomca vyvinie maximálne úsilie, aby uvedené multifunkčné informačné alebo internetové 
zariadenia uviedol do prevádzky pred uvedenou lehotou 

     Zapracované v Čl. V ods. 7 v návrhu zmluvy o nájme pozemkov 
• počas celej doby trvania nájomného vzťahu budú k dispozícii časti kabín, ktoré bude magistrát 

oprávnený bezodplatne využiť po dohode s nájomcom, a to na účely propagácie jeho aktivít, 
resp. podujatí ním organizovaných 

      Zapracované v Čl. V ods. 9 v návrhu zmluvy o nájme pozemkov 
 
Výšku nájomného za pozemky pod kabínami navrhol žiadateľ nasledovne: 
• 365,00 Eur/rok/m2 za pozemky, na ktorých sú umiestnené kabíny v súčasnosti bez 

multifunkčných informačných alebo internetových zariadení 
      Zapracované v Čl. IV ods. 1, prvá odrážka v návrhu zmluvy o nájme pozemkov 
• 100,00 Eur/rok/m2 za pozemky na ktorých sú umiestnené kabíny s postupným inštalovaním 

multifunkčných informačných alebo internetových zariadení, pričom zmenenú výšku nájmu 
navrhuje účtovať počnúc prvým dňom nasledujúceho kalendárneho štvrťroka po inštalovaní 
multifunkčných informačných alebo internetových zariadení do kabíny tak ako to predpokladá 
Čl. IV ods. 2 návrhu zmluvy o nájme pozemkov 

      Zapracované v Čl. IV ods. 1, druhá odrážka  v návrhu zmluvy o nájme pozemkov 
   

 
 Návrh na nájom pozemkov uvedených v návrhu uznesenia predkladáme ako prípad hodný 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, z dôvodu že žiadateľ je nájomcom telefónnych kabín umiestnených na 
pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta a zároveň z dôvodu ich využitia na verejnoprospešný účel, 
propagáciu a realizáciu projektu rozvoja cestovného ruchu v spolupráci s Bratislavskou organizáciou 
cestovného ruchu a hlavným mestom SR Bratislavou.  
 
STANOVISKÁ K NÁJMU :  
 

• Oddelenie správy nehnuteľností  - časti pozemkov registra “C“ vo vlastníctve hl. mesta  SR 
Bratislavy a v jeho priamej správe : 



 v k. ú. Staré Mesto  
 parc. č. 21585/1 vznikol z pozemku reg. “E“ parc. č. 2798/2, zapísaného na LV č. 8925, 
 parc. č. 9013/2 vznikol z pozemku reg. “E“ parc. č. 9013, zapísaného na LV č. 8925, parc. č. 
 21916/1 vznikol z pozemku reg. “E“ parc. č. 21916/1, zapísaného na LV č. 8925, parc. č. 
 21356  vznikol z pozemku reg. “E“ parc. č. 21356, zapísaného na LV č. 8925, parc. č.  21745   
      je zapísaný na LV č. 1656, parc. č. 21724/1  je zapísaný na LV č. 1656, parc.č.  21725/1 je  
      zapísaný na LV č. 1656, parc. č. 21335/1 je zapísaný na LV č. 1656,  
 parc. č. 535/8, 21340/3, 21345/1, 21383/1, 21526, 21748/1, 21786/2, 21339/3, 21901/1, 
 21912/1 sú zapísané na LV č. 1656,   

 - parc. č. 21425, 21446/1, 21609/1, 21754/5, 21896, 22344/2, 21756/1 nie sú zapísané na LV, 
vyznačené časti    pozemkov   boli   identifikované   ako   pozemky registra „E“ parc. č. 
21345/1, 21425, 21446, 21609/1, 21754/1, 10162, 22344/2, 21756, ktoré sú zapísané na LV č. 
8925, 

  v k. ú. Nivy  
   parc. č. 21928/1, 21818/1, 21847/1, 21837/3, 21835/13, sú zapísané na LV č. 797 a  parc.  
            č. 10032/1, ktorý  je zapísaný na LV č. 1 
 v k. ú. Ružinov  
 parc. č. 22192/1, parc. č. 22218/11, parc. č. 21949/2 sú zapísané na LV č. 326, parc. č. 
 6701/1, 3127/6, 15568/4, 15666/40 sú zapísané na LV č. 1201,      
 v k. ú. Nové Mesto  
            parc. č. 21969/1 je zapísaný na LV č. 1, parc. č. 22001/1, ktorý vznikol z pozemku reg. “E“ 

parc. č. 22001/1, zapísaného na LV č. 5567, parc. č. 11903/1, ktorý vznikol z pozemku reg. 
“E“ parc. č. 22002/1, zapísaného na LV č. 5567, parc. č. 21968/116, ktorý vznikol z pozemku 
reg. “E“ parc. č. 21968/1, zapísaného na LV č. 5567, parc. č. 21968/2, ktorý je zapísaný na LV 
č. 1274  a parc. č. 21714/2, ktorý je zapísaný na LV č. 1. 
 
v k. ú. Rača  

            parc. č. 1022/22 je zapísaný na LV č. 1, parc. č. 891/136 vznikol z pozemku reg. “E“ parc. 
č.1496/2, zapísaný na LV č. 400, parc. č. 1024/1 je zapísaný na LV č. 1, parc. č. 513/50  je 
zapísaný na LV č. 1248, parc.č. 1629/1, vznikol z pozemku reg. “E“ parc. č.1518/2, zapísaný 
na LV č. 400, parc. č. 2875/1 je zapísaný na LV č. 1248       

            v k. ú. Devínska Nová Ves  
 parc. č. 2565/92 vznikol z pozemku registra “E“ parc. č. 3839/2 , ktorý je zapísaný na LV č. 
 4172,         
 v k. ú.  Dúbravka  
 časti pozemkov registra “C“ parc. č.  2928/1, 2822/18 sú zapísané na LV č. 847,  
 v k. ú.  Karlova Ves  
 parc .č. 3/1 vznikla z pozemku PK parc. č. 3730/2 - neknihovaná, parc. č. 2069 vznikol 
 z pozemku PK parc. č. 3800 - neknihovaná, parc. č. 2985/2 je zapísaný na LV č. 46, parc. č.  
 1674/238 vznikol z pozemku PK parc. č. 3803 - neknihovaná,                                                    
 v k. ú. Petržalka   

            parc. č. 1778, 1802, 2051, 481, 935/14, ktoré sú zapísané na LV č. 1748 a parc. č.  1739 je 
zapísaný na LV č. 2644 je vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy a v jeho priamej správe, parc. 
č. 368/2 nemá založený LV, záujmová časť spadá do pozemku pred ZMVM parc. č. 5960/4, 
ktorý je zapísaný na LV č. 1748, parc. č. 1057/2, 1364, 442, 4394/1, 1202 sú zapísané na LV č. 
1748,  

       v k. ú. Jarovce 
 parc. č. 10 vznikla z parc. č. 115/2 reg. „E“, ktorý je zapísaný na LV č. 1237.             
  
 (Kópie z katastrálnej mapy a situácie sú prílohou materiálu v elektronickej forme). 
  

• Oddelenie cestného hospodárstva – v k. ú. Devínska Nová Ves, v k. ú.  Karlova Ves, 
Dúbravka nemajú pripomienky k nájmu pozemkov,  

• Oddelenie dopravného plánovania a riadenia dopravy – pozemky v k. ú. Devínska Nová Ves, 
v k. ú. Karlova Ves, Dúbravka  v zmysle Územného plánu SR Bratislavy, rok 2007 v znení 
zmien a doplnkov, záujmový pozemky nie sú dotknuté žiadnym dopravným výhľadovým 
zámerom, v zmysle Územného plánu SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov, 
záujmové pozemky nie sú dotknuté žiadnym dopravným výhľadovým zámerom.  



• Oddelenie prevádzky dopravy –– v k. ú. Devínska Nová Ves, v k. ú.  Karlova Ves nemajú 
pripomienky k nájmu pozemkov. 

• Oddelenie územného rozvoja mesta – Územný plán hlavného mesta je SR Bratislavy je 
základným územnoplánovacím dokumentom pre celé územie Bratislavy. Je to programový 
a koncepčný dokument všeobecného charakteru vypracovaný  v podrobnosti 1:10 000. 
Územný plán rieši návrh funkčného využitia územia mesta s určením prevládajúcich 
funkčných území, stanovuje zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného 
využívania územia jednotlivých plôch. Túto koncepciu nie je možné aplikovať na vyjadrenia  

 súladu alebo nesúladu umiestnenia telefónnych kabín v konkrétnom území, nakoľko Územný 
plán túto podrobnosť nerieši, nie je to jeho úlohou a kabíny je možné umiestniť prakticky 
kdekoľvek. Kritériom na nástrojom pre umiestnenie nie je celomestská územnoplánovacia 
dokumentácia. Rovnako však túto podrobnosť  neriešia územné plány zón a ani 
územnoplánovacie podklady. Súčasťou územia hlavného mesta je drobná architektúra, ktorú je 
možné umiestňovať v rámci urbanizovaného prostredia mesta. Objekt telefónnej kabíny 
v uvedenom kontexte ponímajú ako jeden z prvkov drobnej architektúry, ktorá ho okrem 
svojej praktickej funkcie istým spôsobom dopĺňa a dotvára. Telefóny v kabínach neboli 
využívané, postupne boli z kabín demontované, kabíny už neslúžia svojmu pôvodnému účelu 
a navrhuje sa iné využitie. Je potrebné vziať do úvahy ako kritériá pre posúdenie vhodnosti 
riešenia napr. obsah poskytovanej služby, hustotu rozmiestnenia terminálov v území, 
predpoklad skutočného využívania obyvateľmi a iné.                      

• Oddelenie mestskej zelene  - súhlasia s nájmom pozemkov. Multifunkčné a internetové 
terminály majú byť inštalované v bývalých telefónnych kabínach t.j. na jestvujúcich 
spevnených plochách. Nájom pozemkov nie je v rozpore so záujmami ochrany zelene, 
územnou ani druhovou ochranou prírody a krajiny.   

• Oddelenie životného prostredia - s nájmom pozemkov na uvedený účel súhlasia 
s podmienkami uvedenými v nájomnej zmluve. 

• Finančné oddelenie – neevidujú voči žiadateľovi pohľadávky.  
• Oddelenie miestnych daní a poplatkov - neevidujú voči žiadateľovi pohľadávky. 
• Oddelenie územného plánovania – vzhľadom na charakter využitia terminálov odporúčajú 

redukovať počet predložených lokalít, tak aby sa terminály účelne umiestnili na miesta 
s vyššou kulmináciou pohybu chodcov a turistov : hlavné pešie trasy , zástavky MHD, 
zástavky MHD – hlavne prestupné, taktiež prestupné uzly medzi MHD a regionálnou, 
celoštátnou a medzinárodnou dopravou – vlakové stanice, autobusové stanice, osobný prístav 
a pod. Problematickou sa v rámci mestskej časti Bratislava – Staré Mesto javí lokalita pri PKO 
č. 43 + 44, kde je v súčasnosti utlmená kultúrno –spoločenská funkcia, čo súvisí s uzavretím 
budov bývalého PKO,  

• Referát generelov technickej infraštruktúry – bez pripomienok vo všetkých katastrálnych 
územiach 

• Mestská časť Bratislava – Staré Mesto – starostka listom zo dňa 03.06.2013 neodporučila 
nájom časti pozemkov, keďže mestská časť má záujem o odstránenie bývalých telefónnych 
kabín, listom zo dňa 20.03.2014 starostka mestskej časti vzala späť svoje stanovisko zo dňa 
03.06.2013 a súčasne informovala, že  nemá výhrady voči nájmu predmetných pozemkov za 
predpokladu, že pozemky budú využité v súlade s funkčným využitím a platnou reguláciou 
v zmysle územného plánu.  

• Mestská časť Bratislava – Ružinov - starosta s nájmom časti pozemkov súhlasí 
s podmienkou, že vedenie informačných sietí bude realizované v pôvodnom káblovom vedení 
bez vykonania rozkopávkových prác.      

• Mestská časť Bratislava – Nové Mesto – starosta k umiestneniu multifunkčných terminálov 
na pozemku parc. č. 21968/2, 21969/1, 21968/116, 22001/1 nemá výhrady. Na pozemku parc. 
č. 21970 má Mestská časť Bratislava – Nové mesto záujem revitalizovať celý park, zároveň 
požiadal o jeho zverenie do správy. S nájmom pozemku parc. č. 21714/2 z bezpečnostných 
dôvodov nesúhlasí.     

• Mestská časť Bratislava – Rača - požiadané o stanovisko k nájmu dňa 12.03.2013. 
• Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves – starosta sa vyjadril, že nemôže zaujať 

stanovisko k nájmu pozemku z dôvodu, že pozemok nie je majetkom Mestskej časti Bratislava 
– Devínska Nová Ves ani v jej správe.  

• Mestská časť Bratislava – Dúbravka - starosta s nájmom častí pozemkov súhlasí. 
• Mestská časť Bratislava – Karlova Ves – starostka s nájmom častí pozemkov súhlasí. 



• Mestská časť Bratislava – Petržalka - starosta s nájmom častí pozemkov súhlasí. 
• Mestská časť Bratislava – Jarovce -  starosta s nájmom pozemku súhlasí. 

 
 

 
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 nehnuteľnosti – časti pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 
Na základe požiadavky Komisie pre stratégiu a pre správu  a podnikanie s majetkom mesta bol 
doplnený  
Komisia odporúča schváliť predložený nájom pozemkov s podmienkou zapracovania nasledovného 
textu do nájomnej zmluvy: 
Článok V bod 9 Zmluvy o nájme pozemku nasledovne: 
"Nájomca sa zaväzuje poskytnúť prenajímateľovi bezplatný nárok na využitie reklamných plôch s 
rozmermi 1185 x 1750 mm, ktoré sú súčasťou multifunkčných kabín nachádzajúcich sa na predmete 
nájmu, a to v rozsahu 10 ks jednostranných reklamných plôch za každý štvrťrok na dobu 1 týždňa pre 
potreby propagácie aktivít prenajímateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že tento nárok prenajímateľa je 
neprenosný a je možné ho využiť iba v tom danom štvrťroku. Vzniknuté  
nevyčerpané nároky je možné čerpať len po vzájomnej písomnej dohode zmluvných strán. Uvedený 
bezplatný nárok sa týka len prenájmu reklamných plôch, výroba a inštalácia plagátov nie sú v tomto  
nároku zahrnuté a tie bude prenajímateľ hradiť na základe vystavenej faktúry dodávateľskou 
spoločnosťou. V prípade, že niektorá z reklamných plôch bude v čase požadovanom prenajímateľom už 
obsadená, zaväzuje sa nájomca poskytnúť prenajímateľovi náhradnú reklamnú plochu avšak v 
rovnakom rozmere a v rámci mesta Bratislava podľa svojej aktuálnej ponuky.“ 
a upravená prvá veta v Článku V bod 10 Zmluvy o nájme pozemku do nasledovného tvaru: 
„Nájomca je povinný zriadiť multifunkčné informačné alebo internetové zariadenie hneď spolu s Wifi 
pripojením.“ 
 
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. Staré Mesto, k. ú. Nivy, k. ú. Ružinov, k. ú. Nové Mesto, k. ú.  
Rača, k. ú. Devínska Nová Ves, k. ú. Dúbravka, k. ú. Karlova Ves, k. ú. Petržalka a k. ú. Jarovce, 
spoločnosti FOX ONE, s. r. o. so sídlom v Bratislave“. 
 





































































































































































































































































































































































































ZMLUVA O NÁJME POZEMKU 
                                    č. 08 83 xxxx 13 00 
 
Zmluvné strany : 
 
 
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Primaciálne nám. 1,  814 99  Bratislava 
 Zastupuje:    doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. - primátor hlavného mesta SR  

      Bratislavy 
 Peňažný ústav:   ČSOB, a.s. 
      Číslo účtu (IBAN): SK5875000000000025828453 
      BIC (SWIFT):    CEKOSKBX 
 IČO:     00603481 

DIČ:     2020372596 
 

(ďalej len „prenajímateľ“ ) 
 

a 
 
2.   Obchodné meno :FOX ONE, s.r.o.  
      Sídlo:      Kukuričná 17, 831 03 Bratislava 

Zapísaná v : Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sro, Vložka   
číslo : 77939/B 
Zastupuje : Slavomír Leysek – konateľ        
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa,a.s. 
Číslo účtu : 5023570738/0900  

        IČO :                  46448471 
  
 (ďalej len „nájomca“) 
 
 
 uzatvárajú podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka túto zmluvu o nájme pozemku : 

 
 

Článok  I 
Úvodné ustanovenia 

 
Spoločnosť FOX ONE, s.r.o. je členom oblastnej organizácie cestovného ruchu "Bratislavská 
organizácia cestovného ruchu" v anglickom preklade "Bratislava Tourist Board", ďalej len 
„BTB“. Táto organizácia má záujem podporiť propagáciu cestovného ruchu, pomôcť pri 
budovaní významnej a medzinárodne renomovanej destinácie a realizovať projekty, ktoré 
budú prínosom pre návštevníkov mesta, ministerstvá, kultúrne inštitúcie, školy, SACR 
a ostatné ústredné orgány štátnej správy. BTB bola na Ministerstve dopravy, výstavby a 
regionálneho rozvoja SR oficiálne zaregistrovaná dňa 28. decembra 2011. Spoločnosť ZION 
MEDIA Corporation, so sídlom 8 Copthall, Roseau Valley, 00152 Dominické spoločenstvo, 
ako vlastník a prenajímateľ uzavrela dňa 15.01.2013 Zmluvu o nájme multifunkčných kabín 
so spoločnosťou FOX ONE, s.r.o. so sídlom Kukuričná 17, 831 03 Bratislava, IČO: 
46448471, registrovaná Okresným súdom Bratislava I.,vložka č. : 77939/B  ako nájomcom, 
ktorej prenajímateľ prenechal nájomcovi do užívania multifunkčné kabíny na dobu určitú od 
01.01.2013 do 31.12.2033. 
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Článok  II  
Predmet a účel nájmu 

 
1. Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľností – pozemkov v Bratislave, registra „C“, 

konkrétne zapísaných v údajoch správy katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu 
v nasledovných katastrálnych územiach  :  

 
 
v k. ú. Staré Mesto  
                           
                                                                      celková                                výmera predmetu 

  
Parc. č.         LV             druh pozemku               výmera v m2                          nájmu v m2           

21585/1                       zast. plochy a nádvoria            15.403              1  

(vznikol z pozemku reg. “E“ parc. č. 2798/2, zapísaného na LV č. 8925) 

9013/2                         ostatné plochy    28    1  

(vznikol z pozemku reg. “E“ parc. č. 9013, zapísaného na LV č. 8925) 

21916/1                       zast. plochy a nádvoria                 15.372               3 

(vznikol z pozemku reg. “E“ parc. č. 21916/1, zapísaného na LV č. 8925) 

21356                   zast. plochy a nádvoria                 6.239      2 

(vznikol z pozemku reg. “E“ parc. č. 21356, zapísaného na LV č. 8925) 

21745         1656         zast. plochy a nádvoria         4.563    2 

21724/1      1656         zast. plochy a nádvoria         2.031                                     1 

21725/1      1656         zast. plochy a nádvoria         19.151    2 

21335/1      1656         zast. plochy a nádvoria          22.319    4 

535/8          1656         zast. plochy a nádvoria          11.730                                   2 

21425                          zast. plochy a nádvoria                 3.896                                2 

(vznikol z pozemku reg. “E“ parc. č. 21425, zapísaného na LV č. 8925) 

21340/3      1656         zast. plochy a nádvoria            646                                      2 

21756/1                       zast. plochy a nádvoria                 17.760                              3  

(vznikol z pozemku reg. “E“ parc. č. 21756, zapísaného na LV č. 8925) 

21339/3      1656         zast. plochy a nádvoria           6.106                                    1  

21345/1      1656         zast. plochy a nádvoria           17.669    2 

21896                          zast. plochy a nádvoria           12.052                                     1 

(vznikol z pozemku reg. “E“ parc. č. 10162, zapísaného na LV č. 8925) 

21383/1      1656         zast. plochy a nádvoria           2.770                                     2 

21912/1      1656         zast. plochy a nádvoria           7.044                                     1 

22344/2                       zast. plochy a nádvoria                 27.390                                        2 

(vznikol z pozemku reg. “E“ parc. č. 22344/2, zapísaného na LV č. 8925) 
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21526         1656         zast. plochy a nádvoria           8.213                                      1 

21901/1      1656         zast. plochy a nádvoria         10.401                               1 

21748/1      1656         zast. plochy a nádvoria          2.720                   1 

21609/1                       ostatné plochy                        14.939                                    1 

(vznikol z pozemku reg. “E“ parc. č. 21609/1, zapísaného na LV č. 8925) 

21786/2      1656        zast. plochy a nádvoria          7.967                          1 

21754/5                      zast. plochy a nádvoria                2.502                                   1 

(vznikol z pozemku reg. “E“ parc. č. 21754/1, zapísaného na LV č. 8925) 

21446/1                      zast. plochy a nádvoria               3.622                                          1 

(vznikol z pozemku reg. “E“ parc. č. 21446, zapísaného na LV č. 8925) 

 
v k. ú. Nivy   
                              celková                  výmera predmetu 

  
Parc. č.         LV             druh pozemku                 výmera v m2                      nájmu v m2          

21928/1        797        zast. plochy a nádvoria  10.519             1 

21818/1        797        ostatné plochy                        41.938                                      1 

10032/1        1            zast. plochy a nádvoria         1.394                                        1 

21847/1        797        ostatné plochy                               11.376                                      1 

21837/3        797        zast. plochy a nádvoria         7.389                                        1 

21835/13      797        zast. plochy a nádvoria         19.809                                      1 

 
v k. ú. Ružinov   
                          celková                           výmera predmetu 

  
Parc. č.         LV             druh pozemku            výmera v m2                     nájmu v m2             

22192/1       326         zast. plochy a nádvoria  19.353            1 

6701/1         1201       ostatné plochy                        3.077                                       1  

3127/6         1201       zast. plochy a nádvoria         14.002                                     1 

15568/4       1201       ostatné plochy                        4.652                                       2           

15666/40     1201       zast. plochy a nádvoria          1.827                                       1  

22218/11     326         zast. plochy a nádvoria          1.708                                       1        

21949/2       326         ostatné plochy                        9.493                                       1 

 

v k. ú. Nové Mesto  
                            celková             výmera predmetu 

  
Parc. č.         LV             druh pozemku             výmera v m2                   nájmu v m2             

   21969/1       1 zast. plochy a nádvoria  13.005                1  

22001/1                       zast. plochy a nádvoria           68.008                                         2  

(vznikol z pozemku reg. “E“ parc. č. 22001/1, zapísaného na LV č. 5567)    
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21968/116                   zast. plochy a nádvoria                20.448                                 1 

(vznikol z pozemku reg. “E“ parc. č. 21968/1, zapísaného na LV č. 5567) 

21968/2       1274       zast. plochy a nádvoria                 35.849                                 1 

21714/2     1               zast. plochy a nádvoria                6.963                                    2 

 

 

v k. ú. Rača 
  
                          celková                                 výmera predmetu  
Parc. č.         LV             druh pozemku          výmera v m2                          nájmu v m2           

1022/22       1              ostatné plochy            894          1 

891/136         zast. plochy a nádvoria            3147                                        2 

(vznikol z  pozemku registra „E“ parc. č.1496/2, zapísaného na LV č. 400) 

1024/1          1               zast. plochy a nádvoria           8.299                                        1  

513/50         1248          ostatné plochy                          9.822                                        2 

1629/1 zast. plochy a nádvoria           265                                           1 

(vznikol z pozemku registra „E“ parc. č. 1518/2, ztapísaného na  LV č. 400) 

2875/1          1248          ostatné plochy                         16253                                       1 

 

 

v k. ú. Devínska Nová Ves 

    celková                                 výmera predmetu  
Parc. č.         LV             druh pozemku           výmera v m2                           nájmu v m2           

2565/92        ostatná plocha   478                                           1            

(vznikol z pozemku reg. “E“ parc. č. 3839/2, zapísaného na LV č. 4172) 

 

 

 

v k. ú. Dúbravka 

    celková                             výmera predmetu  
Parc. č.         LV             druh pozemku               výmera v m2                        nájmu v m2         

2928/1          847            zast. plochy a nádvoria            1.769                                          1             

2822/18        847            zast. plochy a nádvoria            1.716                                    1             
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v k. ú. Karlova Ves 

    celková                             výmera predmetu  
Parc. č.         LV             druh pozemku          výmera v m2                       nájmu v m2   _____         

3/1 zast. plochy a nádvoria           1.450                                     2  

(vznikol z pozemku PK parc. č. 3730/2 - neknihovaná) 

2069                               zast. plochy a nádvoria           2.648                                   1          

(vznikol z pozemku PK parc. č. 3800 - neknihovaná) 

2985/2          46              ostatné plochy            28.474                                     1 

1674/238                        zast. plochy a nádvoria           1.201                                   1                     

(vznikol z pozemku PK parc. č. 3803 - neknihovaná)                                                    

 

v k. ú. Petržalka 

    celková                             výmera predmetu  
Parc. č.         LV             druh pozemku           výmera v m2                       nájmu v m2             

1778            1748           ostatné plochy                    1.661           1 

1802            1748           zast. plochy a nádvoria       2.846                                      2 

2051            1748           ostatné plochy                      390                                         2 

481              1748           ostatné plochy                     1.649                                      2 

935/14         1748           ostatné plochy                      7.010                                      2  

368/2                              ostatné plochy                      3.272                                      2                             

(vznikla z parc. č. 5960/4 na LV č. 1748 pred ZMVM)  

1739            2644           zast. plochy a nádvoria         5.896                                      1 

1057/2         1748           zast. plochy a nádvoria         5.022                                      2  

1364            1748           zast. plochy a nádvoria         902                                         2                    

442              1748   ostatné plochy                       300                                         1  

4394/1         1748   zast. plochy a nádvoria          1.468                 2 

1202            1748           ostatné plochy                       1.449                                      1 

 

v k. ú. Jarovce 

         celková                      výmera predmetu  
Parc. č.         LV             druh pozemku                   výmera v m2                           nájmu v m2     

10                                 zast. plochy a nádvoria               1511           2 

(vznikol z pozemku reg. “E“ parc. č. 115/2, zapísaného na LV č. 1237)    

Spolu                     101 m2  
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2. Prenajímateľ prenecháva a nájomca prijíma do nájmu za podmienok uvedených v tejto 

zmluve časti pozemkov špecifikovaných v ods. 1 tohto článku v celkovej výmere spolu 
o výmere 101 m2, tak ako je to zakreslené v kópii z katastrálnej mapy (ďalej len „predmet 
nájmu“ alebo „pozemok“). Kópie z katastrálnej mapy tvoria neoddeliteľnú súčasť 2 – 
vyhotovení tejto zmluvy ako príloha č.1.                                            
     

3.  Účelom nájmu je  prevádzkovanie umiestnených multifunkčných kabín s postupným 
zavádzaním a inštaláciou multifunkčných informačných alebo internetových zariadení. 
V niektorých kabínach sú umiestnené telefónne automaty prevádzkované spoločnosťou 
Slovak Telekom. Kabíny sú skonštruované z antikóru a tvrdeného skla a súčasťou ich 
nosných častí je obojstranná citylightová plocha s rozmerom 1185 x 1750 mm. Všetky 
kabíny sú zabezpečené bezbariérovým prístupom.     

  
4.   Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu využívať výlučne na dohodnutý účel.  
 
5. Nájomca prehlasuje, že je oboznámený so stavom predmetu nájmu, že tento je bez vád 

v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie a v takom stave ho do nájmu preberá.  
 
 

Článok   III  
Vznik, doba a ukončenie nájmu 

 
1.   Nájom sa dojednáva na dobu určitú 30 rokov a začne plynúť odo dňa nadobudnutia 

účinnosti nájomnej zmluvy v súlade s Čl. VII ods. 8 tejto zmluvy. Tento deň bude 
zároveň prvým dňom nájmu.   

 
2. Nájomný vzťah, týkajúci sa jednotlivých predmetov nájmu môže byť ukončený : 
 

a)  kedykoľvek písomnou dohodou zmluvných strán, 
b) výpoveďou zo strany prenajímateľa v prípade hrubého porušenia zmluvných 

povinností zo strany nájomcu. Za hrubé porušenie povinností sa považuje skutočnosť, 
ak nájomca nezaplatí splatné nájomné v lehote splatnosti, resp. v dodatočne 
poskytnutej 30 dňovej lehote. Nájomca je oprávnený vypovedať nájomnú zmluvu 
prípade ak sa predmet nájmu stane bez zavinenia  nájomcu nespôsobilým na 
dohodnuté alebo obvyklé užívanie. 

c)  odstúpením od tejto zmluvy prenajímateľom v prípade : 
 ca) neuhradenia splatného nájomného do 14 dní od doručenia prvej upomienky,       
           prípadne jej vrátenia alebo neprevzatia,  

 cb) ak nájomca prenechá predmet nájmu do podnájmu tretej osobe bez súhlasu     
                   prenajímateľa v súlade s ods. 4 v Čl. V tejto zmluvy, 
 cc) porušením povinnosti uvedenej v Čl. V ods. 4 tejto zmluvy, 
 cd) porušením povinnosti uvedenej v Čl. V ods. 6 tejto zmluvy,  

   d)  odstúpením od tejto zmluvy nájomcom v prípade : 
      da)  ak sa predmet nájmu stane bez zavinenia  nájomcu nespôsobilým na dohodnuté 

       alebo obvyklé užívanie  alebo 
       db) ak sa mu odníme taká časť predmetu nájmu, že by sa tým zmaril účel zmluvy, 
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e)  Odstúpením od zmluvy v súlade s touto zmluvou a/alebo s príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka táto zmluva zaniká, pričom podmienkou platného odstúpenia 
od zmluvy je doručenie písomného odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane.  

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

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

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

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

 
Článok  IV  

Úhrada za nájom 
 

1. Nájomné za predmet nájmu je stanovené podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ......./2014 zo dňa ...................vo výške  

      -   365,00 Eur/m2/rok  odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy, za pozemky, na 
ktorých sú v súčasnosti umiestnené kabíny bez multifunkčných informačných alebo 
internetových zariadení v celkovej výmere 101 m2,  ročné nájomné predstavuje sumu vo 
výške 36 865,00 Eur, štvrťročne 9 216,25 Eur. 

- 100,00 Eur/m2/rok  - zmena výšky nájomného z 365,00 Eur/m2/rok na                      
100,00 Eur/m2/rok   za pozemky, na ktorých sú umiestnené kabíny, a to postupne po 
nainštalovaní multifunkčných informačných alebo internetových zariadení,  počnúc 
prvým dňom toho nasledujúceho kalendárneho štvrťroka, ktorý začne plynúť po 
nainštalovaní multifunkčných informačných alebo internetových zariadení do kabíny. 
K zmene výšky nájomného k jednotlivým pozemkom tak dôjde postupne  po 
naištalovaní multifunkčných informačných alebo internetových zariadení do 
jednotlivých kabín, ktoré sa na týchto pozemkoch nachádzajú, na základe písomného 
oznámenia nájomcu doručeného prenajímateľovi a skutočného nainštalovania 
predmetných zariadení. 

 
         2.  Ročné nájomné vypočítané podľa ods. 1 tohto článku sa nájomca zaväzuje uhrádzať 

v pravidelných štvrťročných splátkach, vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho 
štvrťroka na účet prenajímateľa č.IBAN SK5875000000000025828453, BIC SWIFT 
CEKOSKBX, variabilný symbol VS 883xxxx13 v Československej obchodnej         
banke, a.s. 

 
3.  Pomerná časť nájomného podľa tohto odseku sa vypočíta tak, že denné nájomné 

vypočítané ako 1/365 sa vynásobí počtom dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 
zmluvy do konca kalendárneho štvrťroka, v ktorom sa zmluva uzavrela. Takto vypočítané 
nájomné sa nájomca zaväzuje uhradiť do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti v súlade 
s Čl. VI ods. 8 tejto zmluvy.  

 
4.   Nájomca je povinný každý rok až do ukončenia nájmu na základe ročnej účtovnej                  

závierky uhradiť hlavnému mestu SR Bratislave 20 % zo zisku z reklamy na 
multifunkčných zariadeniach umiestnených na pozemkoch vo vlastníctve hlavného  
mesta SR Bratislavy vždy v termíne druhej štvrťročnej splátky do 15. dňa príslušného 
kalendárneho štvrťroka podľa Čl. IV ods. 2 tejto nájomnej zmluvy na účet prenajímateľa 
tam uvedenej. 
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  5.   Nájomné a ostatné finančné plnenia sa považujú za uhradené dňom pripísania na účet             

prenajímateľa, resp. nájomcu. 
 

     6.    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. 

 
     7. 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.  

 
8. Prenajímateľ je oprávnený meniť každoročne k 01.04. (od 2. štvrťroku príslušného 

kalendárneho roku) výšku nájomného dohodnutého v zmluve o výšku miery inflácie 
stanovenej 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 sídla 
nájomcu. 

 Zvýšené nájomné je nájomca povinný platiť za obdobie od 01.04. v termínoch splatnosti 
nájomného dohodnutého v 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 do 30 dní 
od doručenia oznámenia.     

 
Článok  V 

Práva a povinnosti nájomcu, sankcie 
 

1.  Nájomca je povinný užívať predmet nájmu v súlade s právnymi predpismi, ktoré sa 
vzťahujú na predmet nájmu a v rozsahu a na účel, dohodnutý v tejto zmluve. Taktiež je 
povinný na vlastné náklady zabezpečiť jeho ochranu pred poškodením alebo zneužitím. 

 
2. Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu využívať výlučne na dohodnutý účel v zmysle 

článku 1 ods. 3 zmluvy. Pre prípad porušenia tejto povinnosti si zmluvné strany dojednali 
zmluvnú pokutu v súlade s ust. § 544 a nasl. Občianskeho zákonníka vo výške 17,00 Eur 
slovom sedemnásť eur za každý aj začatý deň trvania porušenia tejto povinnosti, ktorú  
má prenajímateľ právo od nájomcu požadovať. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu 
podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom oprávnene 
zaslanej faktúry.  

 
3. 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. 

 
4. Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu t.j. jednotlivé pozemky alebo ich časť do 

podnájmu alebo inej dispozície tretej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
prenajímateľa. Za porušenie tejto povinnosti si zmluvné strany dojednali zmluvnú pokutu 
vo výške 17 Eur slovom sedemnásť eur za každý aj začatý deň trvania porušenia tejto 
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povinnosti, ktorú  má prenajímateľ právo od nájomcu požadovať. Nájomca sa súčasne 
zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom 
oprávnene zaslanej faktúry, tým nie je dotknuté právo od tejto zmluvy odstúpiť v súlade 
s Čl. II ods. 2 písm. cb). 

 Prenajímateľ súhlasí s tým, že zariadenia a súčasti kabín umiestnené na predmete nájmu 
a multifunkčné kabíny môžu byť prevádzkované alebo spoluprevádzkované, resp. dané 
k dispozícii tretej osobe.  

   
5. Nájomca je povinný počínať si počas celej doby nájmu tak, aby nedochádzalo ku škodám 

na predmete nájmu. V prípade zavineného porušenia tejto povinnosti zodpovedá nájomca 
za vzniknutú škodu. Zodpovednosť za škody na predmete nájmu sa riadi ustanoveniami 
VI. časti, prvej a druhej hlavy Občianskeho zákonníka. 

 
6. Nájomca je povinný každý rok za účelom kontroly úhrady 20 % zo zisku podľa Čl. 4 od. 4 

predložiť prenajímateľovi v termíne úhrady druhej štvrťročnej splátky podľa Čl. 4 ods. 2 
ročnú účtovnú závierku nájomcu. Za porušenie tejto povinnosti si zmluvné strany 
dojednali zmluvnú pokutu 1 000,00 Eur slovom tisíc eur, ktorú má prenajímateľ právo od 
nájomcu požadovať. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety 
zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom oprávnene zaslanej faktúry, tým nie je 
dotknuté právo prenajímateľa od tejto zmluvy odstúpiť v súlade s Čl. III. ods. 2 písm. cc.) 
tejto zmluvy. 

 
7. Prenajímateľ súhlasí a nájomca sa zaväzuje, aby jednotlivé multifunkčné informačné 

alebo internetové zariadenia v multifunkčných kabínach umiestnených na jednotlivých 
predmetoch nájmu boli uvádzané do prevádzky postupne počas trvania nájomného vzťahu 
podľa možností a kapacít nájomcu, priebežného vývoja technológii a potrieb, najneskôr 
však do 5-tich rokov odo dňa účinnosti tejto zmluvy, pričom nájomca vyvinie maximálne 
úsilie, aby predmetné multifunkčné informačné alebo internetové zariadenia uviedol do 
prevádzky pred stanovenou lehotou  5-tich rokov. Za nesplnenie tejto povinností si 
zmluvné strany dojednali zmluvnú pokutu vo výške 17,00 Eur slovom sedemnásť eur,  za 
každý deň omeškania, (ku ktorému dôjde po uplynutí 5 ročnej lehoty hore citovanej), 
ktorú má prenajímateľ právo od nájomcu požadovať. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu 
podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi na základe oprávnene 
zaslanej faktúry. 

 
8. Prenajímateľ sa týmto zaväzuje do 18 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy po 

vzájomnej dohode s prenajímateľom nainštalovať do prvých piatich kabín multifunkčné 
informačné alebo internetové zariadenia a prevádzkovať ich. Za nesplnenie tejto 
povinností si zmluvné strany dojednali zmluvnú pokutu vo výške 333,00 Eur slovom 
tristo eur, ktorú má prenajímateľ právo od nájomcu požadovať. Nájomca sa súčasne 
zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi na základe 
oprávnene zaslanej faktúry.  

 
9. Prenajímateľ sa zaväzuje, že počas celej doby trvania nájomného pomeru budú 

k dispozícii prenajímateľovi časti kabín, ktoré bude prenajímateľ po dohode s nájomcom 
oprávnený bezodplatne využiť na účely propagácie jeho aktivít, resp. podujatí ním 
organizovaných. Nájomca sa zaväzuje poskytnúť prenajímateľovi bezplatný nárok na  
využitie reklamných plôch s rozmermi 1185 x 1750 mm, ktoré sú súčasťou 
multifunkčných kabín nachádzajúcich sa na predmete nájmu, a to v rozsahu 10 ks 
jednostranných reklamných plôch za každý štvrťrok na dobu 1 týždňa pre potreby 
propagácie aktivít prenajímateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že tento nárok prenajímateľa 
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je neprenosný a je možné ho využiť iba v tom danom štvrťroku. Vzniknuté nevyčerpané 
nároky je možné čerpať len po vzájomnej písomnej dohode zmluvných strán. Uvedený 
bezplatný nárok sa týka len prenájmu reklamných plôch, výroba a inštalácia plagátov nie 
sú v tomto nároku zahrnuté a tie bude prenajímateľ hradiť na základe vystavenej faktúry 
dodávateľskou spoločnosťou. V prípade, že niektorá z reklamných plôch bude v čase 
požadovanom prenajímateľom už obsadená, zaväzuje sa nájomca poskytnúť 
prenajímateľovi náhradnú reklamnú plochu avšak v rovnakom rozmere a v rámci mesta 
Bratislava podľa svojej aktuálnej ponuky. 

 
10. Nájomca je povinný zriadiť multifunkčné informačné alebo internetové  

zariadenie hneď spolu s wifi pripojením. Za porušenie tejto povinnosti si zmluvné strany 
dojednali zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 Eur slovom tisíc eur, ktorú má prenajímateľ 
právo od nájomcu požadovať. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa 
predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom oprávnene zaslanej 
faktúry, tým nie je dotknuté právo prenajímateľa od tejto zmluvy odstúpiť v súlade 
s Čl.III.ods.2 písm. cc.) tejto zmluvy. Prenajímateľ berie na vedomie, že nájomca je 
povinný počas platnosti tejto zmluvy a za účelom dosiahnutia jej riadneho splnenia 
uzatvoriť zmluvné vzťahy s poskytovateľmi telekomunikačných služieb, dodávateľmi 
energií a dodávateľom technológií.  

      
11. V prípade, že na uskutočnenie stavby na predmete nájmu nebude príslušný stavebný úrad 

vyžadovať vydanie stavebného povolenia a užívanie stavby nebude podmienené vydaním 
kolaudačného rozhodnutia a nájomca uskutoční stavbu na len základe písomného 
ohlásenia podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
stavebnému úradu je povinný predložiť na oddelenie nájmov nehnuteľností magistrátu 
kópiu písomného oznámenia stavebného úradu, že proti uskutočneniu stavebných prác na 
základe písomného ohlásenia nemá námietky a to do 15 dní od jeho doručenia nájomcovi. 
Za nesplnenie tejto povinnosti si zmluvné strany dojednali zmluvnú pokutu vo výške    
300 Eur slovom tristo eur, ktorú má prenajímateľ právo od nájomcu požadovať. Nájomca 
sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi 
na základe oprávnene zaslanej faktúry.  

 
 12. Nájomca je povinný zabezpečovať zneškodňovanie komunálneho odpadu, ktorý vznikol 

z činnosti nájomcu, oprávnenou osobou podľa príslušného všeobecne záväzného 
nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta. Za nesplnenie tejto 
povinnosti je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi sankcie v zmysle predmetného 
všeobecne záväzného nariadenia. 

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

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

   
 
14. Nájomca je povinný na predmete nájmu : 

a) nakladať s odpadom, ktorý vznikne počas inštalácie multifunkčných informačných 
 a internetových terminálov v bývalých telefónnych kabínach v súlade so zákonom č. 
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 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s ním 
 súvisiacimi právnymi predpismi.  
b) zabezpečiť počas inštalácie oddelený zber a prepravu odpadov v závislosti od vzniku 
 druhu odpadov (najmä skla, telefónnych automatov a pod.). za účelom ich 
 zhodnotenia. V prípade vzniku komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu 
 pri uvedenej činnosti, nakladať s ním podľa všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
 mesta SR Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
 stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy a všeobecne záväzného 
 nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 13/2004 o miestnom poplatku za 
 komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov. 
c) po ukončení prác dať do pôvodného stavu pozemok a jeho okolie 
d) po ukončení prác, predmet nájmu a okolie telefónnych kabín dať do stavu, ktorý by 
 vylúčil negatívne účinky prác na životné prostredie, 
 
 
 
e) zabezpečiť čistotu a poriadok do vzdialenosti 5 m  okolo týchto zariadení na predmete 
nájmu a dodržiavať čistotu a poriadok podľa všeobecne záväzného nariadenia príslušnej 
mestskej časti Bratislavy.  Nájomca nie je zodpovedný za znečistenie a neporiadok 
v okolí predmetu nájmu, ktorý nie je spôsobený činnosťou súvisiacou s využívaním 
predmetu nájmu nájomcom.   

 Za nesplnenie ktorejkoľvek z týchto povinností si zmluvné strany dojednali zmluvnú 
pokutu vo výške 333,00 Eur slovom tristo eur, ktorú má prenajímateľ právo od nájomcu 
požadovať. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje 
zaplatiť prenajímateľovi na základe oprávnene zaslanej faktúry.  

 
15. V prípade skončenia nájmu je nájomca povinný uviesť predmet nájmu v stave 

zodpovedajúcom dohodnutému užívaniu, tzn., že bez odstránenia uskutočnených úprav, 
zmien a zásahov na predmete nájmu, pokiaľ sa s prenajímateľom nedohodne inak. Za 
nesplnenie povinnosti uvedenej v prvej vete tohto odseku, si zmluvné strany dojednali 
zmluvnú pokutu vo výške 17,00 Eur slovom sedemnásť eur, za každý aj začatý deň, 
nasledujúci po dni, v ktorom sa má predmet nájmu uviesť do pôvodného stavu, ktorú má 
prenajímateľ právo od nájomcu požadovať. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa 
predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť, ak mu ju prenajímateľ oprávnene vyúčtuje. 
Uhradením zmluvnej pokuty sa nájomca nezbavuje povinnosti uhradiť prenajímateľovi 
škodu spôsobenú nemožnosťou užívať predmet nájmu za čas do uvedenia predmetu 
nájmu do stavu zodpovedajúcom dohodnutému spôsobu užívania a odovzdania predmetu 
nájmu do majetku prenajímateľa. Zmluvná pokuta sa v týchto prípadoch do náhrady 
škody nezapočítava. 

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

vplyv na predmetný nájom (zmena sídla a pod.). Za porušenie tohto záväzku si zmluvné 
strany dojednali zmluvnú pokutu v sume 70,00 Eur slovom sedemdesiat eur. 

 
17. 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. 

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

miestom doručenia nájomcu :  
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   a) sídlo nájomcu, zapísané v obchodnom registri, 
   b) miesto, kde bude štatutárny zástupca nájomcu, príp. osoba oprávnená konať v mene       
            nájomcu, zastihnutý  

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

uvedeného v ods. 13 tohto článku bude považovaná za doručenú, a to i v prípade, ak bude 
vrátená prenajímateľovi ako písomnosť nájomcom neprevzatá, pokiaľ prenajímateľ 
nebude doručovať písomnosť na inú jemu známu adresu podľa nasledujúcej vety. Ak 
nebude možné nájomcovi písomnosť doručiť na túto adresu a iná adresa nebude 
prenajímateľovi známa, považuje sa písomnosť nájomcovi za doručenú dňom jej vrátenia 
prenajímateľovi, a to aj v prípade, že sa nájomca o tom nedozvie. 

        
 
 
 
 

Článok VI 
Vyhlásenia a záruky 

 
1. Nájomca podpísaním tejto zmluvy vyhlasuje a zaručuje prenajímateľovi, ktorý uzatvára 

túto zmluvu spoliehajúc sa na tieto vyhlásenia a záruky, že ku dňu podpisu tejto zmluvy: 
1.1 nájomca je právnym subjektom platne existujúcim podľa zákonov Slovenskej  
       republiky, podpisujúci je osoba oprávnená konať v mene nájomcu a nájomca nemá 
       žiadne dcérske spoločnosti,   
1.2 nájomca nie je v úpadku, nebol ním alebo jeho štatutárnym orgánom alebo treťou 
       osobou podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok a ani mu úpadok 
       nehrozí, 
1.3 nájomca nebol ako právnická osoba zrušený, či už likvidáciou alebo bez likvidácie 
       a ani neprijal žiadne rozhodnutie za týmto účelom, 
1.4  proti nájomcovi nie je vedené žiadne exekučné a ani iné konanie o výkon rozhodnutia, 
       alebo iné obdobné konanie, ktorého výsledkom by mohlo byť akékoľvek peňažné 
       alebo nepeňažné plnenie, alebo iný právny záväzok na ťarchu nájomcu, ktorý by 
       mohol zmariť alebo sťažiť plnenie záväzkov nájomcu vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

 
2. V prípade, že sa akékoľvek vyhlásenie alebo záruka podľa ods. 1 tohto článku ukáže ako 
     nepravdivé alebo zavádzajúce, bude sa to považovať za hrubé porušenie tejto zmluvy, 
     oprávňujúce prenajímateľa od tejto zmluvy jednostranne odstúpiť, ako aj oprávňujúce 
     prenajímateľa požadovať od nájomcu náhradu škody, ktorá mu nepravdivým alebo 
     zavádzajúcim vyhlásením alebo zárukou vznikla.   
 
 

Článok VII 
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. 
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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 
neaplikovateľným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú 
platné a účinné. Zmluvné strany sa zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné 
alebo neaplikovateľné ustanovenie novým ustanovením, ktoré zodpovedá pôvodne 
zamýšľanému účelu 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. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Odpis uznesenia mestského 
zastupiteľstva podľa predchádzajúcej vety je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako 
príloha č. 2.  

 
6. Zmluva má 12 strán a vyhotovuje sa  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 obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa v zmysle § 47a ods. 1 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 546/2010 Z. z. v spojení 
s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

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

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

 
 
V Bratislave dňa ......................                       V Bratislave dňa................................  
 
Prenajímateľ :                                                           Nájomca : 
Hlavné mesto SR Bratislava   FOX ONE, s. r. o.  
 
.............................................................                      .................................................................. 
doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc.    Slavomír L e y s e k 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy       konateľ 



  
 

Výpis  
zo zasadnutia  komisie finan čnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ   

konaného d ňa 07.10.2014 
___________________________________________________________________________ 

 
K bodu č. 9 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov  
v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, k.ú. Nivy, k.ú. Ružinov, k.ú. Nové Mesto, k.ú. Rača, k.ú. Devínska Nová 
Ves, k.ú. Dúbravka, k.ú. Karlova Ves, k.ú. Petržalka a k.ú. Jarovce, spoločnosti FOX ONE, s.r.o. so 
sídlom v Bratislave 
 
Návrh uznesenia - zmena: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporú ča MsZ 
schváli ť 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 nehnuteľností – častí pozemkov registra „C“ 
v Bratislave,  
 
v k. ú. Staré Mesto 
parc. č.  21585/1  –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 m2,  
parc. č.  9013/2 - ostatné plochy, vo výmere 1 m2,  
parc. č.  21916/1 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 3 m2, 
parc. č.  21356 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 m2,  
parc. č.  21745 –  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 m2, zapísaný na LV č. 1656   
parc. č.  21724/1-  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 1656 
parc. č.  21725/1 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 m2, zapísaný na LV č. 1656 
parc. č.  21335/1 - zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 4 m2, zapísaný na LV č. 1656 
parc. č.  535/8 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 m2, zapísaný na LV č. 1656 
parc. č.  21425 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 m2, 
parc. č.  21340/3 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 m2, zapísaný na LV č. 1656 
parc. č.  21756/1 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 3 m2,  
parc. č.  21339/3 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 m2, zapísaný na LV č. 1656 
parc. č.  21345/1 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 m2, zapísaný na LV č. 1656  
parc. č.  21896 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 m2,  
parc. č.  21383/1 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 m2, zapísaný na LV č. 1656 
parc. č.  21912/1 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 1656 
parc. č.  22344/2 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 m2,  
parc. č.  21526 -   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 1656 
parc. č.  21901/1 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 1656 
parc. č.  21748/1 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 1656 
parc. č.  21609/1 -  ostatné plochy, vo výmere 1 m2,  
parc. č.  21786/2 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 1656 
parc. č.  21754/5 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 m2,  
parc. č.  21446/1 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 m2,  
 
v k. ú. Nivy 
parc. č. 21928/1 -       zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 797 
parc. č. 21818/1 -  ostatné plochy, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 797 
parc. č. 10032/1 - zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 1    
parc. č. 21847/1 -  ostatné plochy, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 797 
parc. č. 21837/3 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 797 
parc. č. 21835/13 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 797 
 
 
 
v k. ú. Ružinov  
parc. č. 22192/1 - zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 326 
parc. č. 6701/1 - ostatné plochy, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 1201 
parc. č. 3127/6 -    zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 1201 
parc. č. 15568/4 -  ostatné plochy, vo výmere 2 m2, zapísaný na LV č. 1201 
parc. č. 15666/40 - zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 1201 
parc. č. 22218/11 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 326 



  
parc. č. 21949/2 -  ostatné plochy, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 326 
 
v k. ú.  Nové Mesto  
parc. č. 21969/1 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 1 
parc. č. 22001/1 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 m2,  
parc. č. 21968/116 -   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 m2 
parc. č. 21968/2 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 1274 
parc. č. 21714/2 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 m2, zapísaný na LV č. 1 
 
v k. ú.  Rača 
parc. č. 1022/22 - ostatné plochy, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 1 
parc. č. 891/136 –   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 m2 
parc. č. 1024/1 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 1 
parc. č. 513/50 -  ostatné plochy, vo výmere 2 m2, zapísaný na LV č. 1248 
parc. č. 1629/1 - zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 m2, 
parc. č. 2875/1 - ostatné plochy, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 1248 
 
v k. ú.  Devínska Nová Ves  
parc. č.  2565/92 –  orná pôda, vo výmere 1 m2,  
 
v k. ú.  Dúbravka  
parc. č.  2928/1 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 847 
parc. č.  2822/18 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 847  
 
v k. ú.  Karlova Ves 
parc. č. 3/1 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 m2 
parc. č. 2069 -             zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 m2 
parc. č. 2985/2 -  ostatné plochy, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 46 
parc. č. 1674/238 - zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 m2 
 
v k. ú. Petržalka 
parc. č. 1778 -  ostatné plochy, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 1748 
parc. č. 1802 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 m2, zapísaný na LV č. 1748 
parc. č. 2051 -  ostatné plochy, vo výmere 2 m2, zapísaný na LV č. 1748 
parc. č. 481 -   ostatné plochy, vo výmere 2 m2, zapísaný na LV č. 1748 
parc. č. 935/14 -  ostatné plochy, vo výmere 2 m2, zapísaný na LV č. 1748 
parc. č. 368/2 -           ostatné plochy, vo výmere 2 m2,     
parc. č. 1739 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 2644 
parc. č. 1057/2 -  ostatné plochy, vo výmere 2 m2, zapísaný na LV č. 1748 
parc. č. 1364 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 m2, zapísaný na LV č. 1748 
parc. č.  442 -             ostatné plochy, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 1748 
parc. č. 4394/1 -  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 m2, zapísaný na LV č. 1748 
parc. č. 1202 -             ostatné plochy, vo výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 1748 
 
 
v k. ú. Jarovce  
parc. č. 10 -   zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 2 m2,  
 
 
s celkovou výmerou 101 m2, spoločnosti FOX ONE, s. r. o., Kukuričná 17, 831 03 Bratislava,                
IČO 46448471, za účelom prevádzkovania  multifunkčných kabín umiestnených na pozemkoch, ktoré 
sú predmetom nájmu s postupným zavádzaním a inštaláciou multifunkčných informačných alebo 
internetových zariadení, na dobu určitú 30 rokov, za nájomné  
 
-   365,00 Eur/m 2/rok  odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy, za pozemky, na ktorých sú v 

súčasnosti umiestnené kabíny bez multifunkčných informačných alebo internetových zariadení 
v celkovej výmere 101 m2,  ročné nájomné predstavuje sumu vo výške 36 865,00 Eur , 

 
-  100,00 Eur/m 2/rok  -  za pozemky, na ktorých sú umiestnené multifunkčné kabíny, a to postupne po 

nainštalovaní multifunkčných informačných alebo internetových zariadení,  počnúc prvým dňom 
toho nasledujúceho kalendárneho štvrťroka, ktorý začne plynúť po nainštalovaní multifunkčných 
informačných alebo internetových zariadení do kabíny. K zmene výšky nájomného k jednotlivým 



  
pozemkom tak dôjde postupne  po nainštalovaní multifunkčných informačných alebo 
internetových zariadení do jednotlivých kabín, ktoré sa na týchto pozemkoch nachádzajú. 

 
s podmienkami :   
  
1. Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude 
nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť 
 
2. Spoločnosť FOX ONE, s. r. o. bude na základe ročnej účtovnej závierky poskytovať hlavnému 
mestu SR Bratislave 20 % zo zisku z reklamy na multifunkčných zariadeniach umiestnených na 
pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.    
 
Komisia finan čnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta súhlasí s podmienkou 
zapracovania nasledovného textu do nájomnej zmluvy  : 
 
- článok V.,bod 9 (v zmluve strana 9) - doplniť o nasledovné znenie: 
 
   "Nájomca sa zaväzuje poskytnúť prenajímateľovi bezplatný nárok na využitie reklamných plôch s 
rozmermi 1185 x 1750 mm, ktoré sú súčasťou multifunkčných kabín nachádzajúcich sa na predmete 
nájmu, a to v rozsahu 10 ks jednostranných reklamných plôch za každý štvrťrok na dobu 1 týždňa pre 
potreby propagácie aktivít prenajímateľa.  
Zmluvné strany sa dohodli, že tento nárok prenajímateľa je neprenosný a je možné ho využiť iba v tom 
danom štvrťroku. Vzniknuté nevyčerpané nároky je možné čerpať len po vzájomnej písomnej dohode 
zmluvných strán. Uvedený bezplatný nárok sa týka len prenájmu reklamných plôch, výroba a 
inštalácia plagátov nie sú v tomto nároku zahrnuté a tie bude prenajímateľ hradiť na základe 
vystavenej faktúry dodávateľskou spoločnosťou. V prípade, že niektorá z reklamných plôch bude v 
čase požadovanom prenajímateľom už obsadená, zaväzuje sa nájomca poskytnúť prenajímateľovi 
náhradnú reklamnú plochu avšak v rovnakom rozmere a v rámci mesta Bratislava podľa svojej 
aktuálnej ponuky. 
 
- článok V.,bod 10 (v zmluve strana 9) - upraviť prvú vetu do nasledovného tvaru: 
 
   " Nájomca je povinný zriadiť multifunkčné informačné alebo internetové zariadenie hneď spolu s wifi 
pripojením." 
 

 
Hlasovanie:  
prítomní: 5  , za: 3 , proti: 0  , zdržal sa: 2 
 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 07.10.2014 
 
 
 
 


