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Návrh uznesenia 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR                                     
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemku registra „C“ KN, 
k. ú. Petržalka, parc. č. 855/6 – ostatné plochy vo výmere 212 m2 v celosti, zapísaného na LV  
č. 2042, Mgr. Pavlovi Kelemenovi,  za účelom užívania pozemku parc. č. 855/6 ako súčasť 
rodinného domu súpis. č. 68, na pozemku parc. č. 862/1 so záhradou na pozemkoch parc.               
č. 862/2, parc. č. 863 v Bratislava-Petržalke, na dobu neurčitú, za nájomné 6,00 Eur/m2/rok, čo 
predstavuje ročne sumu vo výške 1 272,00 Eur/rok, s podmienkou : 
 
Nájomná zmluva bude s 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 :    Pozemok vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy  
                         Pozemok registra „C“ KN, k.ú. Petržalka,  
                         parc. č. 855/6 – ostatné plochy vo výmere 212 m2 v celosti  
 
ŽIADATE Ľ :   Mgr. Pavel Kelemen 
   
ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKU:  
 
parc. č.        druh pozemku        celková výmera m2  výmera  m2     pozn. _____ 
855/6  ostatné plochy   212                          212            LV č. 2042______ 
                        Spolu:   212 m2 

  
Pozemok je vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, nebol zverený do správy príslušnej 
mestskej časti, nebol naň uplatnený reštitučný nároky.  
 
ÚČEL :   
Užívanie pozemku parc. č. 855/6 ako súčasť rodinného domu súpis. č. 68, na pozemku parc. č. 
862/1 so záhradou na pozemkoch parc. č. 862/2, parc. č. 863.  
 
DOBA  NÁJMU :   Nájomná zmluva bude uzavretá na dobu neurčitú. 
 
VÝŠKA NAVRHOVANÉHO  NÁJOMNÉHO :   
6,00 Eur/m2/deň -  Je  stanovená  v  súlade  s Rozhodnutím  č. 28/2011 primátora  hlavného  
                                mesta  SR  Bratislavy,  ktorým  sa  ustanovujú  ceny  prenájmov  a  ceny  
                                predbežnej odplaty za vecné bremeno. 
                                (Tabuľka č. 100, položka 192a – záhrady) 
 
Ročné nájomné pri výmere 212 m2 predstavuje sumu vo výške  1 272,00 Eur/rok. 
 
SKUTKOVÝ STAV    
 Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností 
parc. č. 855/6 – ostatná plocha o výmere 212 m2, k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 2042. 
Predmetný pozemok sa nachádza  v Bratislave v blízkosti Malého Draždiaka. Pozemok je 
v priamej správe hlavného mesta SR Bratislavy.  
 Žiadateľ je výlučným vlastníkom stavby so súpis. č. 68, situovanej na pozemku parc.            
č. 862/1 k. ú. Petržalka a pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 862/1 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 63 m2, parc. č. 862/2 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 50 m2, parc. č. 863 – ostatné plochy o výmere 319 m2, k. ú. Petržalka,  zapísaných na 
LV č. 1936. Predmetnú stavbu spolu s pozemkami využíva žiadateľ celoročne ako rodinný dom 
so záhradou.  
 Hlavné mesto SR Bratislava k predmetu nájmu nemá zabezpečený priamy prístup 
z dôvodu, že pozemok je obklopený z jednej strany lesným porastom a z druhej strany susedí 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa. Medzi pozemkami parc. č. 855/6 a parc. č. 861                 
k. ú. Petržalka, ktorá rovnako susedí s predmetom prevodu je vybudované oplotenie, ktoré 
bráni v užívaní predmetu nájmu tretími subjektmi. Na predmete nájmu, ktorý bezprostredne 
susedí s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa sa nachádza vzrastlá a náletová zeleň. Záujmový 
pozemok nie je využívaný hlavným mestom SR Bratislavou a hlavné mesto SR Bratislava 
nezabezpečuje jeho údržbu ani správu. Uvedený pozemok je predmetom neustáleho 
znečisťovania zo strany okolitých záhradkárov, ktorý si na pozemku v posledných rokoch 
zriadili skládku biologického odpadu a v nočných hodinách sa na pozemku zdržujú 
neprispôsobiví občania, ktorí rušia nočný kľud a vytvárajú pre okolie hrozbu v podobe 
množiacich sa prepadov.  



 Žiadateľ sa snaží uvedený stav zlepšovať a na vlastné náklady zabezpečuje pravidelné 
čistenie celého prevádzaného pozemku, aby sa nešíril zápach či nákaza z odpadov a miesto sa 
stalo menej vyhovujúce pre stretávanie sa obyvateľov vo večerných hodinách. Pre žiadateľa je 
tento stav trvalo neudržateľný a narúšajúci pokojné užívanie svojich nehnuteľností. Má záujem 
si predmetný pozemok usporiadať formou nájmu k susednému pozemku. Prenájmom pozemku 
parc. č. 855/6 k. ú. Petržalka príde k sceleniu nehnuteľností vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ 
bude v nájomnej zmluve zaviazaný zabezpečovať čistotu a poriadok na prenajatom pozemku.  
 Z dôvodu, že žiadateľ záujmový pozemok nevyužíva ako svoje vlastníctvo nepožaduje 
hlavné mesto SR Bratislava od žiadateľa zaplatenie finančnej čiastky za užívanie pozemku za 
obdobie dvoch rokov spätne. 

Návrh na nájom pozemku uvedeného 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 vlastníkom susedných 
nehnuteľností a užívanie parc. č. 855/6 bezprostredne súvisí so zámerom žiadateľa užívať 
pozemok ako záhradu.  
 Zámer prenajať uvedenú nehnuteľnosť ako prípad hodný osobitného zreteľa bude 
v lehote najneskôr 15 dní pred prerokovaním v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR 
Bratislavy zverejnený na úradnej tabuli magistrátu a na internetovej stránke hl. mesta 
www.bratislava.sk.     

 
STANOVISKÁ  ODBORNÝCH  ÚTVAROV  MAGISTRÁTU   
� Oddelenie územného rozvoja mesta: 

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov stanovuje 
pre územie, ktorého súčasťou je pozemok parc. č. 855/6, funkčné využitie územia: 
rekreácia v prírodnom prostredí, číslo funkcie 1003. 

� Stanovisko technickej infraštruktúry : 
Bez pripomienok.  

� Súborné stanovisko za oblasť dopravy : 
Nemajú pripomienky.  

� Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene: 
Pozemok určený na predaj sa nachádza v území, v ktorom platí podľa zákona NR SR č. 
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov I. stupeň ochrany t. 
j. územiu sa neposkytuje vyššia ochrana.  

� Oznámenie oddelenia miestnych daní a poplatkov: 
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľovi. 

� Oznámenie finančného oddelenia : 
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľovi. 

 
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 uvedený pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 
Materiál bol predložený na zasadnutie Komisie finančnej stratégie a pre správu 
a podnikanie s majetkom mesta MsZ dňa 7. 10. 2014. V Zápisnici  zo zasadnutia komisie  
finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta zo dňa 7.10.2014 sa 
uvádza, že všetky materiály, ktoré boli zaradené na zasadnutie Komisie finančnej 
stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta dňa 07.10.2014, ale neboli 
jednotlivo prerokované,  komisia odporúča predložiť na rokovanie MsR aj MsZ.  
 
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 1161/2014 zo dňa 09. 10.  
2014 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému  
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať 
„Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku 
v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 855/6, Mgr. Pavlovi Kelemenovi“. 
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Magistrát hl. mesta SR Bratislava
oddelenie správy nehnutel'ností
Primaciálne nám. 1
P. O. Box 192
814 99 Bratislava 1
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Mgr. Pavel Kelemen, a 18.06.2006 požiadal

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavu, oddelenie správy nehnuteľností (ďalej len "Magistrát")

o kúpu nehnuteľností, a to pozemkov registra "C" číslo 855/5 a 855/6 v katastrálnom území

Petržalka. Magistrát mi listom zo dňa 22.05.2006 a 08.08.2006 oznámil, že žiadosť je evidovaná pod

číslom MAG-06-17078/32787 a bude vybavovaná v zmysle interných pravidiel o predaji

nehnuteľností. Následne som poslal návrh kúpnej ceny s odkazom na' znalecký posudok, ktorý som

dal na vlastné náklady vypracovať, dôvod žiadosti o predmet kúpy a do akého vlastníctv'a mám

záujem predmet kúpy nadobudnúť. Napriek tomu, že všetky požadované informácie a doklady som

riadne a včas na Magistrát doručil do dnešného dňa mojej žiadosti vyhovené nebolo.

Vzhľadom na vyššie uvedené si Vás touto cestou dovoľujem požiadať o nájom nehnutel'nosti

z dôvodu hodného osobitného zretel'a nachádzajúcej sa v katastrálnom území Petržalka, vedené

príslušným katastrom na liste vlastníctva číslo 2042, a to pozemku parcela registra "C" evidované na

katastráinej mape parcelné číslo 855/6 o výmere 212 m2
, druh pozemku ostatné plochy (ďalej len

"Nehnutel'nosť"), za nájomné, aké je na tomto mieste (lokalite) obvyklé za účelom skultúrnenia

a skrášlenia prostredia, a to výsadbou rekreačnej zelene. Dôvod osobitného zreteľa:

• Nehnuteľnosť susedí s nehnuteľnosťou, ktorej som výlučným vlastníkom a ktorú

celoročne užívam výlučne s mojou rodinou sám;

• prístup k Nehnutel'nosti je cez nehnuteľnosť, ktorej som výlučným vlastníkom alebo

cez les bez riadnych prístupových komunikácií;



• na Nehnuteľnosti sa zvyknú zdržiavať neprispôsobiví spoluobčania, vnasaJu na

Nehnuteľnosť odpad a vytvárajú tam skládku odpadu, ktorú pravidelne odstraňujem

na vlastné náklady nakoľko nechcem žiť v nedôstojnom a špinavom prostredí;

• taktiež na Nehnuteľnosť z okolitých nehnuteľností vnášajú záhradkári, hlavne

v jarných a jesenných mesiacoch organický odpad.

Za skoré a kladné vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem. Dúfam, že Magistrát mojej žiadosti

vyhovie, nakoľko som opakovane na vlastné náklady Nehnuteľnosť vypratal a vyčistil od odpadu a

situácia je už natoľko vyhrotená, že je nevyhnutné ju bezodkladne riešiť a vyriešiť.

Prílohy:
• kópia z výpisu katastra nehnuterností list vlastníctva číslo 1936, katastrálne územie Petržalka, vlastník

Kelemen Pavel;
• kópia z výpisu katastra nehnuterností list vlastníctva číslo 2042, katastrálne územie Petržalka, vlastník

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava;

• kópia katastráinej mapy, katastrálne územie Petržalka, parcela číslo 855/6, 862/1, 862/2, 863;
• kópia žiadosť o kúpu nehnuternosti - oznámenie zo dňa 22.05.2006;































ZMLUVA  O NÁJME  POZEMKU  
č.   08 - 83 – 0... - 14 - 00 

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

 Zastupuje : doc. RNDr. Milan  Ftáčnik, CSc. primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
        Bankové spojenie :    Československá obchodná banka a.s. 
        Číslo účtu (IBAN) :   SK2875000000000025828453 
        BIC (SWIFT) :           CEKOSKBX 
        IČO :                          00603481 
        DIČ :                          2020372596 
 
        (ďalej len „prenajímateľ“) 
 
a   
 
 
2. Meno a priezvisko :  Mgr. Pavel Kelemen 
 Bydlisko :   
       Rodné číslo :         
 Peňažný ústav:      

Číslo účtu :            
 
 (ďalej len „nájomca“) 

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

 
 

Článok  I 
Predmet a účel nájmu 

 
1. Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku v Bratislave, katastrálne územie:  

Petržalka, zapísaného v údajoch Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, na liste 
vlastníctva č. 2042 ako pozemok registra „C“ parc. č. 855/6 – ostatné plochy vo výmere 
212 m2. 

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

zmluve pozemok uvedený v odseku 1 tohto článku v celosti, a to pozemok registra „C“ 
parc. č. 855/6 vo výmere  212 m2, nachádzajúci sa na Starhradskej ulici v blízkosti Malého 
Dráždiaku v Bratislave, tak ako je to zakreslené v kópii z katastrálnej mapy, mapový list            
č.  9-2/23 (ďalej len „predmet nájmu“ alebo „pozemok“).  

       Snímka z katastrálnej mapy je oddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako jej príloha č. 1. 
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3. Účelom nájmu je užívanie pozemku registra „C“ parc. č. 855/6 ako súčasť rodinného 

domu súpis. č. 68, na pozemku parc. č. 862/1 so záhradou na pozemkoch parc. č. 862/2, 
parc. č. 863 v blízkosti Malého Dráždiaku v Bratislava-Petržalke.  
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, ak napriek písomnej výzve 
s upozornením na nesplnenie povinnosti s uvedením primeraného času na odstránenie 
vytýkaného porušenia, pozemok užíva v rozpore s účelom nájmu. Nájomca sa súčasne 
zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom 
zaslanej faktúry. 
 

4. Nájomca prehlasuje, že je oboznámený so stavom predmetu nájmu, že tento je v stave 
spôsobilom na dohodnuté užívanie a v takom stave ho do nájmu preberá.  

 
5. Predmetom nájmu nie je rodinný dom umiestnený na pozemku parc. č. 862/1, súpis. č. 68, 

ani záhrada na pozemkoch parc. č. 862/2 a parc. č. 863, zapísaných na liste vlastníctva           
č. 1936, ktorý sú vo vlastníctve nájomcu. 

 
Článok  II 

Vznik, doba a ukončenie nájmu 
 

1. Nájom vznikne dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy podľa článku V ods. 7 tejto 
zmluvy a dojednáva sa na dobu neurčitú.  

  
2. Nájomný vzťah môže byť ukončený : 
 a)  dohodou zmluvných strán, 

b) výpoveďou prenajímateľa a to i bez udania dôvodu,  
      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 stavby špecifikovanej v ods. 3 čl. I tejto zmluvy 
      d)   odstúpením od tejto zmluvy prenajímateľom v prípade: 
            da) neuhradenia splatného nájomného do 14 dní od doručenia prvej upomienky, 
                  prípadne jej vrátenia alebo neprevzatia 
            db) ak nájomca prenechá predmet nájmu do podnájmu tretej osobe bez súhlasu  
                  prenajímateľa v súlade s ods. 3 čl. IV tejto zmluvy,  
            dc) nájomca užíva predmet nájmu alebo jeho časť v rozpore s účelom vymedzeným 
                  v tejto zmluve 
      e)  odstúpením od tejto zmluvy nájomcom v prípade: 
           ea) ak sa predmet nájmu stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilým na dohodnuté 
                 alebo obvyklé užívanie alebo 
           eb) ak sa mu odníme taká časť predmetu nájmu, že by sa tým zmaril účel zmluvy, 
      f)  odstúpením od zmluvy v súlade s touto zmluvou a/alebo s príslušnými ustanoveniami  
           Občianskeho zákonníka. 
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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  III  

Úhrada za nájom 
 
1. Nájomné za predmet nájmu vo výmere 212 m2 je stanovené podľa uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky č. .../2014 zo dňa  ...........2014 vo 
výške 6,00 Eur/m2/ročne. 

 
2. Ročné nájomné za predmet nájmu o výmere 212 m2 predstavuje sumu 1 272,00 Eur, 

slovom tisicdvestosedemdesiatdva eur, ktoré sa nájomca zaväzuje uhrádzať počnúc dňom 
účinnosti tejto zmluvy v pravidelných štvrťročných splátkach vo výške 318,00 Eur vždy 
do 15. dňa prvého mesiaca príslušného kalendárneho štvrťroka na účet prenajímateľa SK 
2875000000000025828453, BIC (SWIFT): CEKOSKBX, variabilný symbol VS 8830...14 
v ČSOB a.s. 

 
3. Ak nájom začne plynúť v priebehu štvrťroka, vypočíta sa alikvotná časť nájomného tak, že 

denné nájomné vypočítané ako 1/365 ročného nájomného sa vynásobí počtom dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do konca kalendárneho štvrťroka, v ktorom sa zmluva 
uzatvorila. Takto vypočítané nájomné sa nájomca zaväzuje uhradiť do 15 dní od 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

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

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

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

 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že ak  nájomca nezaplatí nájomné a 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 v januári nasledujúceho roka. 
Zvýšenie nájomného prenajímateľ oznámi nájomcovi písomne, zaslaním doporučenej 
zásielky na adresu :  Mgr. Pavel Kelemen, Ľubovnianska 14, 851 07 Bratislava. 
Zvýšenie nájomného je nájomca povinný platiť za obdobie od 01.04. v termínoch splatnosti 
nájomného dohodnutých v zmluve. 
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V prípade, že oznámenie o zvýšení nájomného bude nájomcovi doručené po splatnosti 
nájomného za 2. štvrťrok, zaplatí nájomca rozdiel medzi pôvodným nájomným 
a nájomným zvýšeným o mieru inflácie v lehote 15 dní od doručenia oznámenia. 
  

9. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ je oprávnený upraviť výšku nájomného 
v prípade zmeny interných predpisov prenajímateľa, týkajúcich sa nájomného 
u nehnuteľností vo vlastníctve, alebo správe prenajímateľa. V takomto prípade sa nájomca 
zaväzuje uzatvoriť dodatkom tejto nájomnej zmluvy novú dohodu o cene nájmu. V prípade, 
že na dohodu o zmene ceny nájmu nájomca v lehote, určenej prenajímateľom nepristúpi, je 
prenajímateľ oprávnený od tejto zmluvy o nájme jednostranne odstúpiť.   

 
 

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 alebo jeho časť do podnájmu alebo inej 

dispozície tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. Za 
porušenie tejto povinnosti je nájomca 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 na základe 
prenajímateľom zaslanej faktúry. 

 
4. Nájomca na predmete nájmu preberá všetky povinnosti prenajímateľa ako vlastníka, 

vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta SR Bratislavy a mestskej 
časti Bratislava – Petržalka v platnom znení, týkajúce sa najmä dodržiavania čistoty  
a 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. 

 
5. Zodpovednosť za škody na predmete nájmu sa riadi ustanoveniami VI. časti, prvej a druhej 

hlavy Občianskeho zákonníka. 
 
6. Nájomca je povinný najneskôr ku dňu skončenia nájmu odovzdať predmet nájmu v stave, 

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

 
7. Nájomca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi každú zmenu 

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

 
8. 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.  

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

miestom doručenia nájomcu adresa uvedená v záhlaví zmluvy.   
 
10. Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že písomnosť doručená do miesta doručenia 

podľa odseku 9 tohto článku bude považovaná za doručenú priamo do vlastných rúk, a 
to i v prípade, ak bude vrátená odosielateľovi ako písomnosť adresátom neprevzatá. Ak 
nebude možné adresátovi písomnosť doručiť na túto adresu podľa odseku 9 tohto článku a 
iná adresa nebude odosielateľovi známa, považuje sa písomnosť za doručenú dňom jej 
vrátenia odosielateľovi, a to aj v prípade, že sa adresát o tom nedozvie.  

 
 

Článok V 
Záverečné ustanovenia 

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

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

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

Občianskeho zákonníka a ostatných platných všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 
3. 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. 



 - 6 - 

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

podpísaní zmluvnými stranami prenajímateľ dostane 5 a nájomca 2 vyhotovenia. 
 
5. 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. 

 
6. 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. 

 
7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa 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.  

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
Hlavné mesto SR Bratislava 
 
 
 
 
............................................................... 

doc. RNDr. Milan Ftáčnik , CSc.                        
                     primátor 

  
Mgr. Pavel Kelemen 
 
 
 
 
...................................................... 
   
      

 
 



 


