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Návrh uznesenia 

 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 
 

odporúča 
 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 864/2002 zo dňa 20. 06. 2002, v znení uznesenia č. 737/2005 
zo dňa 30. 06. 2005, uznesenia č. 267/2007 zo dňa 22. 11. 2007 a uznesenia č. 913/2012 zo dňa 
13. 12. 2012, takto: 
 
pôvodné znenie textu: 
„dlhodobý nájom pozemkov v k. ú. Petržalka, parc. č. 1111/49 – ostatná plocha vo výmere 2901 m², 
parc. č. 1111/70 – ostatná plocha vo výmere 54 221 m² a parc. č. 1111/72 – zastavaná plocha vo 
výmere 17 177 m², vzniknutých podľa GP č. 1-2/2005, parc. č. 1111/48 – ostatná plocha vo výmere 
18 564 m², parc. č. 1111/50 – ostatná plocha vo výmere 544 m², parc. č. 1111/51 – ostatná plocha 
vo výmere 263 m², spolu vo výmere 93 670 m², na dobu do 31. 08. 2052, spoločnosti PETRŽALKA 
CITY, a.s., so sídlom na Hviezdoslavovom nám. 15 v Bratislave, za nájomné vo výške: 
 
1. 0,66 Eur/m²/rok od 01. 01. 2008 do nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia 
na stavbu Centra, nájomné od 01. 01. 2009 bude uhrádzané vecným plnením nasledovnom rozsahu 
investícií: 
1.1 úprava brehov a okolia Chorvátskeho ramena (zemné, stavebné a parkové úpravy na dosiahnutie 
požadovaného svahovania a budovania časti parku v dotyku s ramenom s cieľom tvorby relaxačnej 
zóny Chorvátskeho ramena a pod.) 
1.2 revitalizácia Chorvátskeho ramena (projekt úpravy a kultivácia samostatného ramena – vodnej 
plochy a pod.) 
1.3 výsadba zelene, úprava a kultivácia pozemkov, parkové úpravy mimo plochy brehov ramena 
(iné verejno-prospešné prvky súvisiace s mestským parkom a ostatnými časťami stavby Centra) 
1.4 výstavba komunikácií a spevnených plôch súvisiacich so stavbami Centra s verejno- 
prospešným charakterom, rozvoj príslušnej infraštruktúry 
1.5 náklady spojené s asanáciou objektu „Kuchyne resp. „Mäsokombinátu“ nachádzajúceho sa na 
pozemku parc. č. 1111/48 v k. ú. Petržalka, ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 
 
2. 3,65 Eur/m²/rok odo dňa nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia na stavbu Centra, 
do konca mesiaca v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu Centra, čo 
predstavuje ročne sumu vo výške 341 895,50 Eur, 
 
3. 12,78 Eur/m²/rok odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu 
Centra, čo predstavuje ročne sumu vo výške 1 197 102,60 Eur na vybudovanie Kultúrno-
spoločenského športového centra Bratislava-Petržalka“, 

 
sa nahrádza nasledovným znením textu: 
„dlhodobý nájom pozemkov registra „C“ KN, k .ú. Petržalka, LV č. 3928, parc. č. 1111/48  - 
ostatné plochy vo výmere 18 564 m², parc. č. 1111/49 – ostatné plochy vo výmere  2 901 m², parc. 



č. 1111/50 – ostatné plochy vo výmere 544 m², parc. č. 1111/51 – ostatné plochy vo výmere 263 
m², parc. č. 1111/70 – ostatné plochy vo výmere 54 221 m², parc. č. 1111/72 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 17 177 m²,  LV č. 2644, časť parc. č. 1111/69 – ostatné plochy vo výmere 14 
m², celkom 93684 m², na dobu určitú do 31. 08. 2052, spoločnosti PETRŽALKA CITY, a.s., 
so sídlom Panenská 6 v Bratislave, IČO 35 933 372, za účelom vytvorenia majetkovo-právneho 
vzťahu nájomcu k predmetu nájmu v procese prípravy, realizácie a následného užívania resp. 
prevádzky investičného projektu „Kultúrno-spoločenského športového centra Bratislava – Petržalka 
– PETRŽALKA CITY“ v súlade s územným plánom prenajímateľa  až do doby ukončenia nájmu, 
za nájomné: 
 
1. 0,66 Eur/m²/rok,  
1.1 od 01. 01. 2008 do nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia na stavbu Centra, čo 
predstavuje pri výmere 93 684 m² ročne sumu 62 194,78 Eur, nájomca bude nájomné uhrádzať 
primárne vecným plnením v nasledujúcom rozsahu investícií: 
1.1.1 úprava brehov a okolia Chorvátskeho ramena (zemné, stavebné a parkové úpravy 
na dosiahnutie požadovaného svahovania a budovania časti parku v dotyku s ramenom s cieľom 
tvorby relaxačnej zóny Chorvátskeho ramena a pod.); 
1.1.2 revitalizácia Chorvátskeho ramena, jeho brehov a okolia  (projekt a kultivácia samotného 
ramena – vodnej plochy, vrátane premostení a pod.); 
1.1.3 výsadba zelene, úprava a kultivácia pozemkov, parkové úpravy mimo plochy brehov ramena, 
udržiavanie a starostlivosť o zeleň a parkové úpravy (a iné verejno-prospešné prvky, stavby 
a zariadenia súvisiace s mestským parkom a ostatnými časťami stavby Centra) vrátane súvisiacich 
prác a úkonov; 
1.1.4 výstavba a údržba komunikácii, infraštruktúry a spevnených plôch súvisiacich so stavbou 
Centra s verejno-prospešným charakterom, rozvoj príslušnej infraštruktúry; 
1.1.5 asanácia stavieb na pozemku parc. CKN č. 1111/48 v súvislosti s kultiváciou územia pre 
výstavbu Centra; 
1.2 odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia za tú časť predmetu nájmu, 
ktorá bude tvoriť verejné plochy a komunikácie vybudované ako súčasť Centra, ktorá zostane 
v správe nájomcu, určenú v súlade s ods. 3 čl. IV zmluvy, t. zn. za tú časť predmetu nájmu 
špecifikovanú dokumentáciou platnou v územnom konaní, ktorá bude predmetom vzájomnej 
dohody upravujúcej nájom v kontexte verejno-prospešného záujmu, 
 
2. 3,65 Eur/m²/rok odo dňa nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia na stavbu Centra, 
do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu Centra, 
čo predstavuje pri výmere 93 684 m²  ročne sumu  342 071,30 Eur, 
  
3. 12,78 Eur/m²/rok odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu 
Centra, čo predstavuje pri výmere 93684 m² ročne sumu  1 197 249,50 Eur“,  
 
s podmienkou: 
 
Dodatok k Zmluve o dlhodobom nájme pozemkov č. 18-83-0360-06-00 bude nájomcom podpísaný 
do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. 
V prípade, že dodatok k nájomnej zmluve nebude v tejto lehote nájomcom podpísaný, toto 
uznesenie stratí platnosť. 
 
 
 



Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 864/2002 
zo dňa 20. 06. 2002, v znení uznesenia č. 737/2005 zo dňa 30. 06. 2005, uznesenia č. 267/2007 
zo dňa 22.11.2007 a uznesenia č. 913/2012 zo dňa 13. 12. 2012, ktorými bol schválený dlhodobý 
nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1111/48,1111/49,1111/50,1111/51,1111/70, 
1111/72, pre spoločnosť PETRŽALKA CITY, a.s., so sídlom Panenská 6 v Bratislave 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 nájomca požiadal o zmenu a doplnenie 
Zmluvy o dlhodobom nájme pozemkov č. 18-83-0360-06-00 zo dňa 22. 05. 2006, v znení dodatkov 
formou uzatvorenia dodatku č. 3 k nájomnej zmluve, ktorým sa upravia podmienky nájmu: 
- Zosúladenie právneho a faktického stavu v rámci zmluvného vzťahu založeného nájomnou 

zmluvou pri zohľadnení časovej etapizácie realizácie Centra, 
- Úprava ustanovení týkajúcich sa rozsahu vecných plnení a možností ich zápočtu v jednotlivých 

fázach prípravy a realizácie Centra, za účelom dosiahnutia efektívneho rozvoja mestského parku 
a ostatných stavieb verejnoprospešného charakteru v rámci Centra, a to najmä v záujme 
dosiahnutia časovej akcelerácie prípravy a následnej výstavby Centra, 

- Úprava a spresnenie režimu a pravidiel odsúhlasovania a následného zápočtu investícií, 
- Úprava režimu odovzdávania stavieb/vecných plnení prenajímateľovi po ich odsúhlasení, 
- Korekcia nepresných zmluvných formulácií. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
PREDMET: Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

č. 864/2002 zo dňa 20. 06. 2002, v znení uznesenia č. 737/2005 zo dňa 30. 06. 2005, 
uznesenia č. 267/2007 zo dňa 22. 11. 2007 a uznesenia č. 913/2012 zo dňa 
13. 12. 2012, ktorými bol schválený dlhodobý nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, parc. č. 1111/48,1111/49,1111/50, 1111/51,1111/70,1111/72. 

 
ŽIADATEĽ/NÁJOMCA: PETRŽALKA CITY, a.s. 

Sídlo: Panenská 6, 811 03 Bratislava 
IČO: 35 933 372 

 
ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKOV : 

celková      výmera na          účel 
     K.ú.          Parc. č.     LV č.    druh pozemku       výmera      prenájom         prenájmu 
Petržalka       1111/48    3928     ostatné plochy       18564       18564 m²       výstavba Centra  
Petržalka       1111/49    3928     ostatné plochy         2901         2901 m²       výstavba Centra  
Petržalka       1111/50    3928     ostatné plochy          544            544 m²       výstavba Centra  
Petržalka       1111/51    3928     ostatné plochy          263            263 m²       výstavba Centra 
Petržalka       1111/70    3928     ostatné plochy       54221       54221 m²       výstavba Centra 
Petržalka       1111/72    3928     zastav. plochy       17177       17177 m²       výstavba Centra 
Petržalka       1111/69    2644     ostatné plochy       13144             14 m²       chodník k MP 
____________________________________________________________________________      

     93684 m² 
 

Pozemky sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, neboli zverené do správy príslušnej 
mestskej časti, neboli na ne uplatnené reštitučné nároky.  
 
ÚČEL NÁJMU:  
Vytvorenie majetkovo-právneho vzťahu nájomcu k predmetu nájmu v procese prípravy, realizácie 
a následného užívania resp. prevádzky investičného projektu „Kultúrno – spoločenského 
športového centra Bratislava – Petržalka – PETRŽALKA CITY“ v súlade s územným plánom 
prenajímateľa až do doby ukončenia nájmu. 
 
DOBA NÁJMU: 
Nájomná zmluva bola uzatvorená na dobu určitú od 22.05.2006 do 31.08.2052. 
Pôvodným uznesením 864/2002 zo dňa 20.06.2002 bol schválený nájom na dobu určitú 50 rokov. 
(V období od 01.09.2002 do 19.06.2006 bola  nájomcom spoločnosť REDID, s.r.o., Junácka 6, 
831 04 Bratislava). 
 
VÝŠKA NAVRHOVANÉHO  NÁJOMNÉHO:  
Cena prenájmu bola v roku 2005 stanovená v zmysle Pravidiel pri realizácií a sledovaní 
záväzkových vzťahov k nehnuteľnému majetku hl. mesta SR Bratislavy zo dňa 18.12.1996, ako 
vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných rozhodnutím primátora zo dňa 22.02.1999, v znení 
dodatkov č. 1 až 14 v sume:  
 
1. 0,66 Eur/m²/rok  

1.1 od 01. 01. 2008 do nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia na stavbu Centra, čo 
predstavuje pri výmere 93 684 m² ročne sumu 62 194,78 Eur, nájomca bude nájomné 
uhrádzať primárne vecným plnením v nasledujúcom rozsahu investícií: 



1.1.1 úprava brehov a okolia Chorvátskeho ramena (zemné, stavebné a parkové úpravy 
na dosiahnutie požadovaného svahovania a budovania časti parku v dotyku 
s ramenom s cieľom tvorby relaxačnej zóny Chorvátskeho ramena a pod.); 

1.1.2 revitalizácia Chorvátskeho ramena, jeho brehov a okolia  (projekt a kultivácia 
samotného ramena – vodnej plochy, vrátane premostení a pod.); 

1.1.3 výsadba zelene, úprava a kultivácia pozemkov, parkové úpravy mimo plochy 
brehov ramena, udržiavanie a starostlivosť o zeleň a parkové úpravy (a iné 
verejno-prospešné prvky, stavby a zariadenia súvisiace s mestským parkom 
a ostatnými časťami stavby Centra) vrátane súvisiacich prác a úkonov; 

1.1.4 výstavba a údržba komunikácii, infraštruktúry a spevnených plôch súvisiacich 
so stavbou Centra s verejno-prospešným charakterom, rozvoj príslušnej 
infraštruktúry; 

1.1.5 asanácia stavieb na pozemku parc. CKN č. 1111/48 v súvislosti s kultiváciou 
územia pre výstavbu Centra 

1.2 odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia za tú časť predmetu nájmu, 
ktorá bude tvoriť verejné plochy a komunikácie vybudované ako súčasť Centra, ktorá 
zostane v správe nájomcu, určenú v súlade s ods. 3 čl. IV zmluvy, t. zn. za tú časť predmetu 
nájmu špecifikovanú dokumentáciou platnou v územnom konaní, ktorá bude predmetom 
vzájomnej dohody upravujúcej nájom v kontexte verejno-prospešného záujmu 

2 3,65 Eur/m²/rok odo dňa nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia na stavbu Centra, 
do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu 
Centra, čo predstavuje pri výmere 93 684 m²  ročne sumu  342 071,30 Eur  

3 12,78 Eur/m²/rok odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu 
Centra, čo predstavuje pri výmere 93 684 m² ročne sumu  1 197 249,50 Eur“,  

 
Vyčíslenie nájomného podľa Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
ktorým  sa  ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno,: 
 
1. 5,00 Eur/m²/rok – od 01.01.2008 do konca mesiaca, v ktorom bude vydané právoplatné územné 

rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo predstavuje pri výmere 93 684 m² ročne sumu 
468 420,00 Eur 

2. 30,00 Eur/m²/rok – od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudlo 
právoplatnosť územné rozhodnutie do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť 
kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo predstavuje pri výmere 93 684 m² 
ročne sumu 2 810 520,00 Eur 

3. od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné 
rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu: 
a) 17,00 Eur/m²/rok – za plochu pod stavbami 
b)   6,00 Eur/m²/rok – za plochu pod komunikáciami, chodníkmi a spevnenými plochami 
c)   0,50 Eur/m²/rok – za plochu pod zeleňou verejnosti prístupnou  
Cena môže byť vyčíslená po predložení osobitného geometrického plánu, ktorý stanoví výmeru 
podľa účelu využitia jednotlivých pozemkov. 

 
SKUTKOVÝ STAV: 

Spoločnosť PETRŽALKA CITY a.s., Panenská 6, 811 03 Bratislava (ďalej len „žiadateľ“ 
alebo „nájomca“) uzatvorila dňa 22.05.2006 Zmluvu o dlhodobom nájme pozemkov č. 18-83-0360-
06-00 a následne Dodatky č. 18-83-0360-06-01 zo dňa 18.11.2008 a č. 18-83-0360-06-02 zo dňa 
13.02.2013. Predmetom nájmu sú pozemky registra „C“ KN, k.ú. Petržalka, zapísané na liste 
vlastníctva č. 3928 ako parc. č. 1111/49 – ostatné plochy o výmere 2901 m², parc. č. 1111/70 – 
ostatné plochy vo výmere 54221 m², parc. č. 1111/72 – zastavané plochy vo výmere 17177 m², 



parc. č. 1111/48 – ostatné plochy vo výmere 18564 m², parc. č. 1111/50 – ostatné plochy vo výmere 
544 m², parc. č. 1111/51 – ostatné plochy vo výmere 263 m², celkovo 93670 m², nachádzajúce sa na 
Rusovskej ceste v Bratislave, za účelom vytvorenia majetko-právneho vzťahu nájomcu k predmetu 
nájmu v procese prípravy a realizácie investičného projektu „Kultúrno-spoločenského športového 
centra Bratislava-Petržalka“ (ďalej len „Centrum“). Nájomná zmluva bola uzatvorená na dobu 
určitú do 31.08.2052. 

Uvedený dlhodobý nájom pozemkov bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 864/2002 zo dňa 20. 06. 2002, v znení uznesenia č. 737/2005 
zo dňa 30. 06. 2005, uznesenia č. 267/2007 zo dňa 22. 11. 2007 a uznesenia č. 913/2012 zo dňa 
13. 12. 2012. 
 Listom zo dňa 23. 05. 2018 nájomca požiadal o zmenu a doplnenie podmienok nájomnej 
zmluvy týkajúcich :  
- Zosúladenia právneho a faktického stavu v rámci zmluvného vzťahu založeného nájomnou 

zmluvou pri zohľadnení časovej etapizácie realizácie Centra 
- Úpravy ustanovení týkajúcich sa rozsahu vecných plnení a možností ich zápočtu v jednotlivých 

fázach prípravy a realizácie Centra, za účelom dosiahnutia efektívneho rozvoja mestského parku 
a ostatných stavieb verejnoprospešného charakteru v rámci Centra, a to najmä v záujme 
dosiahnutia časovej akcelerácie prípravy a následnej výstavby Centra 

- Úpravy a spresnenie režimu a pravidiel odsúhlasovania a následného zápočtu investícií 
- Úpravy režimu odovzdávania stavieb/vecných plnení prenajímateľovi po ich odsúhlasení 
- Korekcie nepresných zmluvných formulácií. 

Návrh dodatku č. 3 predloženým žiadateľom bol upravený a predložený na 
pripomienkovanie dotknutým sekciám magistrátu. 

V zmysle schváleného Dodatku č. 2 zo dňa 13.02.2013 ustanovenia čl. IV ods. 2, bod 2.3 
bola zriadená Komisia na odsúhlasovanie výšky vynaložených nákladov zo Zmluvy o dlhodobom 
nájme pozemkov č. 18-83-0360-06-00, v znení dodatkov, uzatvorenej so spoločnosťou Petržalka 
City, a.s., za účelom započítania nájomného uhrádzaného vecným plnením a pohľadávky hlavného 
mesta, v súlade s ust. § 580 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. Komisia bola zriadená 
len za účelom odsúhlasenia výšky vynaložených nákladov, žiadne iné oprávnenia jej nie sú dané, 
a preto schvaľovanie iných riešení je v kompetencii mestského zastupiteľstva hl. mesta SR 
Bratislavy. Komisia na svojich zasadnutia dňa 23.01.2018 a 01.03.2018 posúdila predložené faktúry 
v sume 535 422,48 Eur a navrhla ich na započítanie za nájomné za roky 2015, 2016, 2017.  Komisia 
na svojom zasadnutí dňa 06.06.2018 odporučila pripraviť dodatok k nájomnej zmluve tak, aby 
reflektoval na aktuálny stav realizácie projektu a platnú legislatívu a v rámci dodatku nájomnej 
zmluvy presnejšie zadefinovať spôsob fungovania komisie ako aj náplň jej činnosti.  
 Predmetný dodatok č. 18-83-0360-06-03 rieši: 
- doplnenie predmetu nájmu o časť parc. 1111/69 a účelu nájmu o porealizačné užívanie Centra 
- úprava výšky nájomného v nadväznosti na doplnenie predmetu nájmu  
- stanovenie nájomného v jednotlivých stavebných etapách vo vzťahu k tej časti predmetu nájmu, 

na ktorej bude pripravovaná/realizovaná tá časť Centra, ku ktorej nadobudlo právoplatnosť 
rozhodnutie o umiestnení stavby, resp. kolaudačné rozhodnutie, záber a účel využitia 
jednotlivých parciel stanoví osobitný geometrický plán pre príslušnú stavebnú etapu ako 
podklad pre uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve 

- stanovenie výšky nájomného pre časť predmetu nájmu, ktorá bude tvoriť verejné plochy 
a komunikácie vybudované ako súčasť Centra, špecifikovanú dokumentáciou platnou 
v územnom konaní, ktorá bude predmetom vzájomnej dohody upravujúcej nájom v kontexte 
verejno-prospešného záujmu 

- upresnenie rozsahu uhrádzania nájomného vecným plnením, ktoré má byť predmetom 
započítania  v súlade s §580 Občianskeho zákonníka, doplnenie/spresnenie ustanovení zmluvy 
o vydanie písomného potvrdenia o vykonaní zápočtu, o protokolárnom odovzdaní a prevzatí 
vecných plnení, ktorému predchádza odovzdanie rozhodnutia povoľujúceho užívanie 



odovzdávanej stavby a kontrola položiek faktúr, stavebného denníka, certifikátov a položkového 
vyjadrenia jednotlivých prvkov použitých na započítanie odsúhlasených investícií, vykonaná 
prenajímateľom, z ktorej vyhotoví zápis 

- doplnenie pravidla, že ak suma odsúhlasených investícií za predchádzajúci/príslušný kalendárny 
rok presiahne výšku nájomného za tento rok, bude prevyšujúca suma započítaná v nasledujúcich 
kalendárnych rokoch, bez potreby odsúhlasovania komisiou 

- upresnenie pravidla, ak nájomca nepredloží komisii žiadne doklady preukazujúce výšku 
vynaložených nákladov spojených s rozsahom činností vykonaných na predmete nájmu, je 
nájomca povinný uhradiť nájomné za predchádzajúci rok do 15.02. nasledujúceho kalendárneho 
roka 

- vypustenie doterajších dôvodov na odstúpenie od nájomnej zmluvy prenajímateľom podľa čl. 
III ods. 2, písm. d), bod da) až dc) a to, ak z preukázateľných dôvodov na strane nájomcu: 

„da) územné rozhodnutie na stavbu Centra nebude právoplatné najneskôr do 24 mesiacov 
od právoplatnosti územného rozhodnutia na Nosný systém MHD 
db) stavebné povolenie na stavbu centra nebude právoplatné najneskôr do 24 mesiacov 
od právoplatnosti územného rozhodnutia na stavbu Centra 
lehota sa predlžuje o dobu, po ktorú trvala formálna prekážka nezapríčinená nájomcom, 
brániacej vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia alebo nadobudnutia ich 
právoplatností na stavbu Centra (najmä neexistencia územného plánu zóny, rozpor 
územného plánu zóny s urbanistickou štúdiou Centra, naposledy predloženou 
prenajímateľovi pred podpisom tohto dodatku) 
dc) kolaudačné rozhodnutie na stavbu centra nebude právoplatné najneskôr do 60 mesiacov 
od právoplatnosti stavebného povolenia na stavbu centra“ 

- nahradenie písm. d) ods. 2 čl. III zmluvy – odstúpenie od nájomnej zmluvy prenajímateľom 
z preukázateľných dôvodov na strane nájomcu, ak zo strany nájomcu nedôjde k predloženiu 
dokladov preukazujúcich výšku vynaložených nákladov spojených s rozsahom činností 
vykonaných na predmete nájmu, ak nesplní povinnosť uhradiť nájomné a nebude možné 
započítať odsúhlasené investície minulých období 

- upresnenie/doplnenie ustanovenia o podnájme 
- korekcia nepresných zmluvných ustanovení o inflácií, zmluvnej pokute a postupe nájomcu pri 

skončení nájmu 
 

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 864/2002 zo 
dňa 20.06.2002, v znení uznesenia č. 737/2005 zo dňa 30.06.2005, uznesenia č. 267/2007 zo dňa 
22.11.2007 a uznesenia č. 913/2012 zo dňa 13.12.2012, ktorými bol schválený dlhodobý nájom 
pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1111/48,1111/49,1111/50,1111/51,1111/70, 
1111/72, pre spoločnosť PETRŽALKA CITY, a.s., so sídlom Panenská 6 v Bratislave 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 nájomca požiadal o zmenu a doplnenie 
Zmluvy o dlhodobom nájme pozemkov č. 18-83-0360-06-00 zo dňa 22. 05. 2006, v znení dodatkov 
formou uzatvorenia dodatku č. 3 k nájomnej zmluve, ktorým sa upravia podmienky nájmu: 
- Zosúladenie právneho a faktického stavu v rámci zmluvného vzťahu založeného nájomnou 

zmluvou pri zohľadnení časovej etapizácie realizácie Centra 
- Úprava ustanovení týkajúcich sa rozsahu vecných plnení a možností ich zápočtu v jednotlivých 

fázach prípravy a realizácie Centra, za účelom dosiahnutia efektívneho rozvoja mestského parku 
a ostatných stavieb verejnoprospešného charakteru v rámci Centra, a to najmä v záujme 
dosiahnutia časovej akcelerácie prípravy a následnej výstavby Centra 

- Úprava a spresnenie režimu a pravidiel odsúhlasovania a následného zápočtu investícií 
- Úprava režimu odovzdávania stavieb/vecných plnení prenajímateľovi po ich odsúhlasení 



- Korekcia nepresných zmluvných formulácií 
 

STANOVISKÁ 
 Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene  

1. Stanovisko zo dňa 13.06.2018 – neodporúča uzavrieť predmetný dodatok k nájomnej 
zmluve 

2. Stanovisko zo dňa 18.06.2018 – súhlasné stanovisko s predmetným dodatkom k nájomnej 
zmluve za dodržania nasledujúcich podmienok: 
2.1 Doručiť pred začatím prác oddeleniu životného prostredia a mestskej zelene 

vypracovanú projektovú dokumentáciu (v papierovej a digitálnej forme) týkajúcu sa 
činností uvedených v bode 2.1, ods. 2 čl. IV návrhu dodatku 

2.2 Predložiť časový harmonogram realizačných prác 
2.3 Predložiť rozpočet projektovej dokumentácie opečiatkovaný autorizovaným  

architektom týkajúcich sa prác uvedených v bode 2.1, ods. 2, čl. IV 
2.4 Požadujú, aby práce uvedené v bode 2.1, ods. 2, čl. IV predmetného dodatku neboli 

začaté skôr, ako ich odsúhlasí a schváli hlavné mesto SR Bratislava 
 Sekcia správy nehnuteľností - Referát správy a inventarizácie majetku – nezaujali relevantné 

stanovisko 
 Oddelenie účtovníctva a pohľadávok – evidujú ku dňu 31.05.2018 zostatok nedaňovej 

pohľadávky voči žiadateľovi/nájomcovi po lehote splatnosti v sume 553 028,71 Eur 
 Oddelenie legislatívno-právne – odporúčajú postupovať podľa Rozhodnutia primátora č. 1/2016 

o posudzovaní a pripomienkovaní zmlúv uzavieraných hlavným mestom SR Bratislavou a ich 
evidencii a archivácií, voči žiadateľovi vedú spisy OLP 118/11 a OLP 192/11.  

 
NAVRHOVANÉ RIEŠENIE : 
Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujeme riešiť žiadosť klienta zo dňa 23. 05. 2018 takto: 
1. zmeniť uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 864/2002 zo dňa 

20. 06. 2002, v znení uznesenia č. 737/2005 zo dňa 30. 06. 2005, uznesenia č. 267/2007 zo dňa 
22. 11. 2007 a uznesenia č. 913/2012 zo dňa 13. 12. 2012  

2. uzatvoriť Dodatok č. 18-83-0360-06-03 k nájomnej zmluve, ktorý je prílohou tohto materiálu 


























































































































