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kód 5.3. 
5.3.1. 

 
Návrh uznesenia  

 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom stavieb v areáli DPB a.s. v lokalite Janíkovho 
dvora v Bratislave, k. ú. Petržalka:  
 
- Oplotenie na pozemku parc. č. 3021/1 
- Oplotenie na pozemku parc. č. 3021/14  
- Oplotenie na pozemku parc. č. 3021/15  
- Servisná hala, súpisné číslo 3711 na pozemku parc. č. 3021/100  
- Autoumyváreň, súpisné číslo 3712 na pozemku parc. č. 3021/101  
- Vrátnica, výpravňa, súpisné číslo 3710 na pozemku parc. č. 3021/102  
- Trafostanica, bez súpisného čísla, na pozemku parc. č. 3021/103  
- Čerpacia stanica, bez súpisného čísla, na pozemku parc. č. 3021/104  
- Komunikácia na pozemku parc. č. 3021/105  
- Oplotenie na pozemku parc. č. 3021/106  
 
spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť so sídlom na Olejkárskej 1 
v Bratislave, IČO 00 492 736, za účelom zabezpečovania prevádzky a služieb mestskej hromadnej 
dopravy v hlavnom meste SR Bratislave a zabezpečovania ďalších doplnkových činností 
vychádzajúcich z predmetu činnosti nájomcu zapísaných v obchodnom registri, ktoré súvisia so 
zabezpečením prevádzky a služieb mestskej hromadnej dopravy, na dobu určitú od účinnosti 
zmluvy do 31.12.2015, za nájomné 1,00 Eur/rok, s podmienkou: 
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude 
nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET:  Uzatvorenie samostatnej nájomnej zmluvy, ktorej predmetom nájmu budú stavby 
v areáli DPB a.s. v lokalite Janíkovho dvora, k.ú. Petržalka, ktoré sú vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
NÁJOMCA: Dopravný podnik, akciová spoločnosť   (DPB, a.s.) 
  Olejkárska 1 
  814 52 Bratislava 
  IČO 00 492 736 
                       Konateľ : Ing. Ľubomír Belfi 
                         
ŠPECIFIKÁCIA  STAVIEB :  k.ú. Petržalka 
- Oplotenie na pozemku parc. č. 3021/1 
- Oplotenie na pozemku parc. č. 3021/14  
- Oplotenie na pozemku parc. č. 3021/15  
- Servisná hala, súpisné číslo 3711 na pozemku parc. č. 3021/100  
- Autoumyváreň, súpisné číslo 3712 na pozemku parc. č. 3021/101  
- Vrátnica, výpravňa, súpisné číslo 3710 na pozemku parc. č. 3021/102  
- Trafostanica, bez súpisného čísla, na pozemku parc. č. 3021/103  
- Čerpacia stanica, bez súpisného čísla, na pozemku parc. č. 3021/104  
- Komunikácia na pozemku parc. č. 3021/105  
- Oplotenie na pozemku parc. č. 3021/106  
   
ÚČEL NÁJMU:  
Zabezpečovanie prevádzky mestskej hromadnej dopravy v hlavnom meste SR Bratislave, 
zabezpečovanie služieb mestskej hromadnej dopravy  v hlavnom meste SR Bratislave 
a zabezpečovanie ďalších doplnkových činností vychádzajúcich z predmetu činnosti nájomcu 
zapísaných v obchodnom registri, ktoré súvisia so zabezpečením prevádzky a služieb mestskej 
hromadnej dopravy. 
 
VÝŠKA NAVRHOVANÉHO NÁJOMNÉHO:  
1,00 Eur/rok – návrh klienta 
 
DOBA  NÁJMU :   
Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú, od účinnosti zmluvy do 31.12.2015. 
 
SKUTKOVÝ STAV:  

Na základe uznesenia č. 1396/2014 zo dňa 30.1.2014 Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy bola dňa 31.1.2014 uzatvorená medzi Hlavným mestom SR Bratislavou ako 
prenajímateľom a DPB, a.s. ako nájomcom Zmluva o nájme  č. 08-83-0069-14-00. Predmetom 
nájmu sú pozemky, budovy a stavby – stavebné objekty a hnuteľný majetok vo vlastníctve hlavného 
mesta, prenajatý nájomcovi za účelom zabezpečovania prevádzky a služieb mestskej hromadnej 
dopravy v hlavnom meste SR Bratislave a zabezpečovania ďalších doplnkových činností 
vychádzajúcich z predmetu činnosti nájomcu zapísaných v obchodnom registri, ktoré súvisia so 
zabezpečením prevádzky a služieb mestskej hromadnej dopravy. Zmluva o nájme bola uzatvorená 
na dobu určitú 15 rokov, t.j. od 01.02.2014 do 31.01.2029. Nájomné bolo stanovené vo výške 
účtovných odpisov podľa odpisového plánu nájomcu na príslušné účtovné obdobie za celý predmet 
nájmu. 
 Žiadateľ listom zo dňa 15.05.2014 požiadal o majetkovoprávne usporiadanie vzťahu 
k vyššie špecifikovaným stavbám v lokalite Janíkovho dvora formou dodatku k uvedenej nájomnej 
zmluve. E-mailom zo dňa 9.9.2014 pripomienkoval návrh dodatku a v zmysle záverov odborných 
útvarov DPB, a.s. navrhol podaním zo 12.09.2014 usporiadať vzťah k špecifikovaným stavbám 
formou samostatnej nájomnej zmluvy. 



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

756 999,32 Eur. 
 
STANOVISKÁ   K  NÁJMU : 
� Oddelenie územného rozvoja mesta  – Územný plán hlavného mesta SR Bratislava, rok 2007, 

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

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

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

sa, nájom pozemku sa netýka miestnych komunikácií I. a II. triedy 
� Oddelenie správy komunikácií – bez pripomienok 
 
Hlavné mesto SR Bratislava podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov zverejnilo dňa 07. 10. 2014 na internete a  na úradnej tabuli 
svoj zámer prenajať stavby v areáli lokality Janíkov dvor z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 
Materiál bol predložený na zasadnutie Komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie 
s majetkom mesta MsZ dňa 7. 10. 2014. V Zápisnici  zo zasadnutia komisie  finančnej 
stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta zo dňa 7.10.2014 sa uvádza, že všetky 
materiály, ktoré boli zaradené na zasadnutie Komisie finančnej stratégie a pre správu                    
a podnikanie s majetkom mesta dňa 07.10.2014, ale neboli jednotlivo prerokované,  komisia 
odporúča predložiť na rokovanie MsR aj MsZ.  
 
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 1161/2014 zo dňa 09. 10.  
2014 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému  
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať 
„N Á V R H na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavieb 
v areáli lokality Janíkov dvor v Bratislave, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová 
spoločnosť so sídlom v Bratislave“. 
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. Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
81499 Bratislava Q)J

I

Vybavuje
JUDr. D. Peťovská

Bratislava
04.09.2014

VEC:
Žiadosť o majetkovoprávne usporiadanie k stavbám v lokalite Janíkovho dvora - vozovňa,
na pozemkoch v k. Ú. Petržalka

Z men a návrhu

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť listom č. 80-9120/2014 zo dňa 13.05.2014
(doručený: podatelna magistrát HMB dňa 15.05.2014 pod. č. 168116) žiadalo majetkovoprávne
usporiadanie vzťahu k stavbám na pozemkoch v lokalite Janíkovho dvora - vozovňa v k. Ú. Petržalka,
uvedené na strane 3/3 Prílohy č. 3 Pozemky potrebné k činnosti Dopravného podniku, a. s. -
Nájomná zmluva s hlavným mestom SRBratislavou:

Predmetom nájmu sú:
- parc. č. 3021/1 - ostat. pl. o výmere
- parc. f. 3rJ21/14 - ostat. p/. o výmere
- parc. č. 3021/15 - ostat. pl. o výmere
- parc. č. 3021/100 - zast. pl. a nádv. o výmere

- parc. Č. 3021/103 - zast. pl. a nádv. o výmere
- parc. č. 3021/104 - zast. pl. a nádv. o výmere
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17215 m2,

2224 m2.

11613 m2. oplotenie
2443 m2, -servisná hala

súpisné číslo 3711
215 m2, autoumyváreň

súpisné číslo 3712
495 m2, vrátnica, výpravňa

súpisné číslo 3710
28 m2

, trafostanica
913 m2, čerpacia stanica

Elektronickou poštou dňa 03. 09. 2014 bol doručený za účelom odsúhlasenia návrh Dodatku 08-
83-0069-14-0 .. k Zmluve o nájme 088300691400, ktorého predmetom sú "Stavby - stavebné objekty
(príloha č. 2 až 10 k Dodatku):

- parc. č. 3021/1- ostatné plochy vo výmere 17215 m2 - oplotenie
- parc. č. 3021/14 - ostatné plochy vo výmere 2224 m2 - oplotenie
- parc. č. 3021/15 - ostatné plochy vo výmere 11613 m2 - oplotenie
- parc. č. 3021/100 - zastavané plochy a nádv. vo výmere 2443 m2 - servisná hala,

súpisné číslo 3711
- parc. č. 3021/102 - zastavané plochy a nádv. vo výmere 495 m2 - vrátnica, výpravňa,

súpisné číslo 3710
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bez súpisného čísla
- parc. č. 3021/105 - zastavané plochy a nádv. vo výmere 27957 m2 - komunikácia
- parc. č. 3021/106 -ostatné plochy vo výmere 9078 m2 - oplotenie
- parc. Č. 3021/101- zastavané plochy a nádv. vo výmere 215 m2 - autoumyváreň,

Súpisné číslo 3712
- parc. Č. 3021/104 - zastavané plochy a nádv. vo výmere 913 m2 - čerpacia stanica,

bez súpisného čísla

Stavby - Depo Janíkov dvor, k. ú. Petržalka,
zostatková cena k 31.12.2013:

stavba čerpacej stanice, k. ú. Petržalka,
zostatková cena k 31.12.2013:

Vo veci uvádzame, že k návrhu sa vyjadrili odborné útvary DPB, a. s. so záverom, že DPB, a. s.,
prehodnotil riešenie majetkovoprávneho vzťahu k stavbám na pozemkoch formou Dodatku k Zmluve
o nájme, a navrhujeme uzatvorenie samostatnej nájomnej zmluvy, na dobu určitú do 31.12.2015, za
symbolické nájomné. V lehote počas nájmu navrhujeme administratívne vybavenie predmetných
stavieb na vklad za účelom zvýšenia základného imania akciovej spoločnosti (tak ako má DPB, a . s.
vzťah k ostatným nehnutel'nostiam - budovám vo vozovniach). Túto našu žiadosť zdôvodňujeme aj
tým, že v súvislosti s obnovou vozidlového parku DPB, a. s. budú modernizované aj údržbové
základne - vozovne (v najväčšej miere financované z fondov EÚ) a tak sa umožní DPB, a. s.
preukázanie majetkovoprávneho vzťahu a tiež upraví užívanie spojené so starostlivosťou o majetok.

V nadväznosti na uvedené, prosíme predložiť návrh na rokovanie orgánov hlavného mesta SR
Bratislavy.

In~bomír BelfY
r5§/dseda preds-favenstva

ja' generálnYí~ditel'

Na vedomie:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Oddelenie správy nehnutel'ností
Oddelenie legislatívno-právne
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ZMLUVA  O NÁJME  NEHNUTE ĽNOSTÍ  
č.   08 - 83 – 0... - 14 - 00 

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

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

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

DIČ:  2020372596 
IČ DPH:  nie je platiteľom DPH 

  
 (ďalej len „prenajímateľ“) 
 
a 

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

DIČ:  2020298786 
IČ DPH:  SK2020298786 

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

strana“) 
 
uzatvárajú podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka túto Zmluvu o nájme nehnuteľností 
(ďalej len „zmluva“): 

 
Článok  I 

Predmet a účel nájmu 
 

1. Prenajímateľ z titulu vlastníctva prenajíma nájomcovi za nižšie uvedených podmienok 
nehnuteľností - stavby v Bratislave, katastrálne územie Petržalka, zapísaných v údajoch 
Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2644 ako :  

 
      1.1. Oplotenie na pozemku parc. č. 3021/1 

1.2. Oplotenie na pozemku parc. č. 3021/14  
1.3. Oplotenie na pozemku parc. č. 3021/15  
 



 - 2 - 

1.4. Servisná hala, súpisné číslo 3711 na pozemku parc. č. 3021/100  
1.5. Autoumyváreň, súpisné číslo 3712 na pozemku parc. č. 3021/101  
1.6. Vrátnica, výpravňa, súpisné číslo 3710 na pozemku parc. č. 3021/102  
1.7. Trafostanica, bez súpisného čísla, na pozemku parc. č. 3021/103  
1.8. Čerpacia stanica, bez súpisného čísla, na pozemku parc. č. 3021/104  
1.9. Komunikácia na pozemku parc. č. 3021/105  
1.10. Oplotenie na pozemku parc. č. 3021/106  

             
           stavby - Depo Janíkov dvor, k. ú. Petržalka, 
 Aktuálna obstarávacia cena k 31.12.2013:               5 751 988,10 Eur 
 
 stavba čerpacej stanice, k. ú. Petržalka, 
  Aktuálna obstarávacia cena k 31.12.2013:      756 999,32 Eur 
 

nachádzajúce sa v lokalite Janíkovho dvora v Bratislave tak, ako je to zakreslené v kópii 
z katastrálnej mapy, mapový list č. 9-2/43,44, 9-3/22 (ďalej len „predmet nájmu“ alebo 
„nehnuteľnosti“).  
Kópia z katastrálnej mapy a Opisy karty majetku sú neoddeliteľnými súčasťami tejto zmluvy ako 
jej prílohy č. 1-3. 
 

2. Prenajímateľ vyhlasuje, že k predmetu nájmu sa okrem práv prenajímateľa neviažu žiadne ďalšie 
vlastnícke, reštitučné, záložné prípadne iné práva k cudzej veci, alebo nájomné práva, alebo 
akékoľvek práva tretích osôb. 

 
3. Účelom nájmu je zabezpečovanie prevádzky mestskej hromadnej dopravy v hlavnom meste 

SR Bratislave, zabezpečovanie služieb mestskej hromadnej dopravy  v hlavnom meste SR 
Bratislave a zabezpečovanie ďalších doplnkových činností vychádzajúcich z predmetu 
činnosti nájomcu zapísaných v obchodnom registri, ktoré súvisia so zabezpečením prevádzky 
a služieb mestskej hromadnej dopravy. 
Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu využívať výlučne na dohodnutý účel. Pre prípad nesplnenia 
tejto povinnosti dojednali zmluvné strany v súlade s ust. § 544 a nasl. OZ zmluvnú pokutu, ktorú je 
prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu vo výške 17,00 Eur za každý, aj začatý deň trvania 
porušenia tohto záväzku. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety 
zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry. 

  
 

Článok  II 
Vznik, doba a ukončenie nájmu 

 
1. Nájom vznikne dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy podľa článku VI ods. 8 tejto zmluvy 

s poukazom na ods. 2 tohto článku  a dojednáva sa na dobu určitú do 31.12.2015.  
  
2. Protokol o stave predmetu nájmu a jeho fyzickom odovzdaní nájomcovi (ďalej len „preberací 

protokol“) vyhotovia a podpíšu zmluvné strany najneskôr do 10 pracovných dní od nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy na návrh nájomcu. Preberací protokol bude podpísaný v dvoch 
vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Súčasťou preberacieho protokolu bude 
zoznam zariadenia a vybavenia predmetu nájmu a popis technického stavu predmetu nájmu ako aj 
zariadenia a vybavenia nachádzajúceho sa v/na predmete nájmu. 
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3. Nájomný vzťah môže byť ukončený : 
 a)  dohodou zmluvných strán, 
      b)   výpoveďou prenajímateľa v prípade: 
            ba) neuhradenia splatného nájomného do 14 dní od doručenia prvej upomienky, 
                  prípadne jej vrátenia alebo neprevzatia 
            bb) ak nájomca prenechá predmet nájmu do podnájmu tretej osobe bez súhlasu  
                  prenajímateľa v súlade s ods. 3 čl. IV tejto zmluvy,  
            bc) nájomca užíva predmet nájmu alebo jeho časť v rozpore s účelom vymedzeným 
                  v tejto zmluve 
            bd) bez zavinenia zmluvných strán bolo príslušným stavebným úradom rozhodnuté o zmenách 
                  stavby, ktoré bránia riadne užívať predmet nájmu 
      c)   výpoveďou nájomcu ak : 
            ca) bolo rozhodnuté o odstránení stavby alebo 
            cb) predmet nájmu sa stane nespôsobilým na dohodnuté užívanie bez porušenia  
                  povinnosti nájomcu 
            cc) pri zmene vlastníctva stavieb špecifikovanej v ods. 2 čl. I 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, 
      e)  odstúpením od zmluvy v súlade s touto zmluvou a/alebo s príslušnými ustanoveniami  
           Občianskeho zákonníka. 
 
4. 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). 

 
5. 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. 

 
6. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ nájomca po skončení nájmu podľa tohto článku neodovzdá 

predmet nájmu prenajímateľovi  najneskôr do 10 dní po poslednom dni nájmu, má prenajímateľ 
právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 17,00 Eur za každý aj začatý deň, 
nasledujúci po dni, v ktorom sa má predmet nájmu odovzdať, a to až do skutočného odovzdania 
a podpísania protokolu o  prebratí predmetu nájmu prenajímateľom. Nájomca sa súčasne zmluvnú 
pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť. Uhradením zmluvnej pokuty sa nájomca 
nezbavuje povinnosti zaplatiť prenajímateľovi náhradu za užívanie predmetu nájmu vo výške 
nájomného. Zmluvná pokuta sa v týchto prípadoch do náhrady škody nezapočítava. 

 
7. V prípade porušenia povinnosti podľa ods. 6. tohto článku, má prenajímateľ tiež právo vypratať 

predmet nájmu na náklady nájomcu a na jeho náklady uložiť zariadenie, prípadne tovar, ktoré sa 
v predmete nájmu nachádzajú, do úschovy. Za týmto účelom je prenajímateľ oprávnený : 
 a)  vstúpiť do predmetu nájmu spôsobom primeraným okolnostiam, t. zn. v prípade potreby aj za   
      pomoci odstránenia prekážok (výmena zámkov a pod.), 
 b)  zabezpečiť prerušenie dodávky elektrickej energie, vody prípadne iných médií do predmetu 
      nájmu.  
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Článok  III  

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

mesta SR Bratislavy č. .../2014 zo dňa .......2014 vo výške 1,00 Eur/za rok (slovom: jedno eur).  
 
2. Nájomca sa nájomné zaväzuje uhrádzať vždy do 15. dňa prvého mesiaca príslušného kalendárneho 

roka na účet prenajímateľa  Číslo účtu (IBAN): SK5875000000000025828453, BIC (SWIFT): 
CEKOSKBX,  variabilný symbol VS 8830...14 v ČSOB a.s. 

 
3. Ak nájom začne v priebehu kalendárneho roka, uhradí nájomca aj za začatý rok nájomné v plnej 

výške do 15 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Ak nájom skončí v priebehu kalendárneho roka, 
nájomca uhradí nájomné v plnej výške v lehote podľa ods. 2 tohto článku. 

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

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

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

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

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

 
7. Nájomca sa zaväzuje zabezpečiť si na vlastné náklady dodávku všetkých služieb spojených  

s nájmom vrátane zabezpečenia odvozu a likvidácie odpadu, upratovania v okolí objektov, zimnej 
údržby a pod., ktorých dodávku/poskytovanie vyžaduje užívanie predmetu nájmu a v prípade 
skončení nájmu v spolupráci s prenajímateľom odhlásiť sa z odberu médii (elektrická energia, 
OLO, vodné, stočné a zrážky, dodávka tepla a TÚV). 

 
 

Článok IV  
Práva a povinnosti nájomcu, sankcie 

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

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

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

všetky úpravy a údržbu ako aj znášať zo svojho náklady spojené s neprimeraným užívaním 
predmetu nájmu.  

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

predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. Za porušenie tejto povinnosti je prenajímateľ 
oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 17,00 Eur za každý, aj začatý deň 
trvania porušenia tejto povinnosti. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej 
vety zaväzuje zaplatiť. 
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4. Zodpovednosť za škody na predmete nájmu sa riadi ustanoveniami VI. časti, prvej a druhej hlavy 

Občianskeho zákonníka. 
 
5. Nájomca sa zaväzuje  predmet nájmu fyzicky odovzdať prenajímateľovi najneskôr do  

10 pracovných dní po poslednom dni nájmu v stave zodpovedajúcom dohodnutému užívaniu 
s prihliadnutím na bežné opotrebovanie; v tomto termíne zmluvné strany podpíšu protokol o 
spätnom odovzdaní a prebratí predmetu nájmu nájomcom prenajímateľovi.  

 
6. V prípade, že nájomca bude chcieť predmet nájmu využívať inak ako je stanovené užívacím 

povolením, nájomca sa zaväzuje  po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa požiadať 
o schválenie zmeny účelu využitia príslušný stavebný úrad. 

 
7. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadnú rekonštrukciu predmetu nájmu bude nájomca vykonávať 

na vlastné náklady po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa a schválení príslušným 
stavebným úradom, v prípade, že súhlas stavebného úradu bude potrebný.  

 
8. Nájomca sa zaväzuje vykonávať drobné opravy predmetu nájmu na vlastné náklady ako aj znášať 

náklady spôsobené neprimeraným užívaním predmetu nájmu. Nájomca sa zaväzuje oznámiť 
prenajímateľovi potrebu opráv predmetu nájmu, ktoré má vykonať prenajímateľ a umožniť mu ich 
vykonanie. 

 
9. Nájomca užívajúci predmet nájmu sa zaväzuje udržiavať predmet nájmu v stave, ktorý je v súlade 

s platnými právnymi predpismi súvisiacimi s prevádzkou obdobného zariadenia. Nájomca preberá 
na seba všetky povinnosti prenajímateľa ako vlastníka nehnuteľností vyplývajúce z platných 
všeobecne záväzných právnych predpisov a to najmä na úseku požiarnej ochrany - povinnosti 
vyplývajúce zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení, najmä 
povinnosti v zmysle ustanovení § 4 a § 5, na úseku hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci - povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, o ochrane majetku a pod. a z platných všeobecne 
záväzných nariadení hlavného mesta SR Bratislavy a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Petržalka týkajúcich sa najmä udržiavania čistoty, poriadku, verejnej zelene, zimnej údržby 
a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/2004 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými odpadmi na území Hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
10. Nájomca sa zaväzuje uskutočňovať prípadné zásobovanie v súlade s povolením príslušného úradu. 
 
11. Nájomca sa zaväzuje umožniť prenajímateľovi bezodkladný vstup do prenajatých nehnuteľností 

najmä v prípade havárie, živelnej pohromy, kontroly dodržiavania účelu a podmienok nájmu 
a pod.. Za nesplnenie tejto podmienky si zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške 
1 000,00 Eur. Prenajímateľ je oprávnený požadovať úhradu zmluvnej pokuty za porušenie 
uvedenej povinnosti a nájomca sa v tomto prípade zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu na základe 
prenajímateľom zaslanej faktúry. 

 
12. Nájomca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní, kedy ku zmene došlo, oznámiť 

prenajímateľovi každú zmenu svojej právnej subjektivity ako aj iné skutočnosti (zmenu mena, 
sídla, adresy, prevodu vlastníckeho práva k stavbám a pod.), ktoré by mohli ovplyvniť nájom. Za 
nesplnenie tejto povinnosti je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu v  
sume 70,00 Eur. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje 
zaplatiť. 
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13. V súlade s ust. § 545 OZ bolo zmluvnými stranami dohodnuté, že prenajímateľ je oprávnený 

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

 
14. Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že všetky písomnosti (vrátane výpovede alebo 

odstúpenia od zmluvy) mu bude prenajímateľ zasielať na adresu sídla uvedenú v záhlaví zmluvy. 
Ak nebude možné nájomcovi písomnosť doručiť na túto adresu a iná adresa nebude 
prenajímateľovi známa, považuje sa písomnosť za nájomcovi doručenú tretím dňom odo dňa jej 
uloženia na pošte, a to aj v prípade, že sa nájomca o tom nedozvie.  

 
 

Článok V 
Vyhlásenia a záruky 

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

zmluvu spoliehajúc sa na tieto vyhlásenia a záruky, že: 
1.1 nájomca je právnym subjektom platne existujúcim podľa zákonov Slovenskej republiky, 

podpisujúci je osoba oprávnená konať v mene nájomcu, 
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 bodu 1 tohto článku ukáže ako 

nepravdivá alebo zavádzajúca, 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  VI 
Záverečné ustanovenia 

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

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

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

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

č. .../2014 zo dňa ......2014 v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Uznesenie mestského zastupiteľstva podľa 
predchádzajúcej vety je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako príloha č. 2.  
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4. Pokiaľ sú v tejto zmluve, jej dodatkoch a/alebo prílohách a/alebo osobitných dohodách k tejto 
zmluve, ich dodatkoch alebo prílohách, odkazy na Príslušné právne predpisy alebo ich 
ustanovenia, ktoré boli medzičasom zmenené, opätovne prijaté alebo priamo či nepriamo 
nahradené inými Príslušnými právnymi predpismi alebo ich ustanoveniami, považujú sa tieto 
odkazy za odkazy na Príslušné právne predpisy alebo ich ustanovenia, ktoré boli zmenené 
opätovne prijaté alebo priamo či nepriamo nahrádzajú pôvodné Príslušné právne predpisy alebo ich 
ustanovenia, v ich platnom znení. V prípade, ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy ukáže (alebo 
sa neskôr stane) neplatným alebo neúčinným alebo neaplikovateľným, nedotýka sa to ostatných 
ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa zaväzujú dohodou 
nahradiť neplatné alebo neúčinné alebo neaplikovateľné ustanovenie novým ustanovením, ktoré 
zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného alebo neaplikovateľného 
ustanovenia a to v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia výzvy jednej zmluvnej strany 
druhej zmluvnej strane. 

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

zmluvnými stranami prenajímateľ dostane 5 a nájomca 2 vyhotovenia. 
 
6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akýchkoľvek sporov z tejto zmluvy alebo na základe tejto 

zmluvy bude ich riešenie v právomoci príslušných slovenských súdov za použitia slovenského 
práva. 

 
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za nápadne 

nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne 
námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 
8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ust. § 47a ods. 1 zák. č. 546/2010 Z. z., ktorým sa 
dopĺňa Občiansky zákonník v spojení s ust. § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 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 povahu má trvať aj po ukončení účinnosti 
tejto zmluvy. Uvedené platí aj o tých ustanoveniach zmluvy, ktorých účinnosť podľa tejto zmluvy 
a/alebo vzhľadom na ich povahu má vzniknúť  a/alebo trvať aj pred začiatkom účinnosti tejto 
zmluvy 

 
 
 

V Bratislave dňa ........................... 
 
Prenajímateľ : 

 V Bratislave dňa ......................... 
 
Nájomca : 

Hlavné mesto SR Bratislava 
 
 
 
 
...................................................... 
 doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.                        
                   primátor 

 Dopravný podnik Bratislava, 
akciová spoločnosť 
 
 
 
...................................................... 
 Ing. Ľubomír  Belfi 
 predseda predstavenstva 

 



   
 

   
 

   
 
 


