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Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu 
v Zmluve o nájme pozemku č. 01/2008 na dobu určitú od 01.01.2019 do 31.12.2019 pre Tomáša Jurištu, 
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                Správa majetku MLB 
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2. Zodpovedný: Ing. Marcel Held 
                             Riaditeľ sekcie 
                             Ing. Juraj Zikmund 
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                Ing. Katarína Prostejovská 
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                prostredia a mestskej zelene 
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Materiál obsahuje: 
Košieľku 
Predkladaciu správu 
Návrh uznesenia 
Dôvodovú správu 
Snímku z katastrálnej mapy 
Zmluvu o nájme pozemku č. 01/2008 v znení 
dodatkov č.1-3 
Dodatok č.4 k Zmluve o nájme pozemku 
č.01/2008 
 
Dôvod predloženia materiálu: 
 
Predĺžením zmluvy na prenájom bufetu ide o zabezpečenie poskytovania služieb na Partizánskej lúke počas 
príprav na rekonštrukciu bufetu v roku 2019. Doba nájmu podľa Zmluvy o nájme pozemku č. 01/2008 končí 
k 31.12.2018. 
 
Návrh záverov: 
 
Pravidelná porada primátora súhlasí s predložením materiálu na rokovanie: 
- komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 
- MsR dňa 13.9.2018  
- MsZ dňa 27.9.2018  
 
 

  2018 

Predkladacia správa 
 



 
1. Dôvod predloženia materiálu alebo podnet, na základe ktorého je materiál 

vypracovaný: 
 

Materiál bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 27.9.2018 
 
 
2. Stručné zdôvodnenie potreby materiálu: 
 
Bratislavský lesopark je vyhľadávaným miestom na oddych najmä pre rodiny s deťmi. Z 
uvedeného dôvodu sa Mestské lesy v Bratislave snažia rozšíriť rozsah služieb pre  
návštevníkov využitím priestorov, ktoré sa nachádzajú na Partizánskej lúke. Rekonštrukciou 
bufetu sa skvalitnia podmienky trávenia pobytu v Bratislavskom lesoparku.  
Nakoľko prípravy na rekonštrukciu sú naplánované na rok 2019 je potrebné na tento rok 
zabezpečiť prevádzku bufetu predĺžením pôvodnej zmluvy na prenájom bufetu, ktorej platnosť 
končí k 31.12.2018. 
 
 
3. Stručný obsah materiálu: 

 
Materiál obsahuje Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme pozemku č. 01/2008, ktorým sa predlžuje 
pôvodná doba nájmu o obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019.    
 

 
4. a 5.   Materiál pripomienkovaný mestskými časťami alebo verejnosťou / materiál 

prerokovaný v iných orgánoch, v ktorých a s akým výsledkom, prípadne v ktorých 
orgánoch má byť prerokovaný: 

 
Materiál nepodlieha pripomienkovému konaniu.  
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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 predĺženie doby nájmu v Zmluve 
o nájme pozemku č. 01/2008 v znení dodatkov č. 1-3, na dobu určitú od 01.01.2019 do 
31.12.2019, pre Tomáša Jurištu, so sídlom v Bratislave, IČO 40780708, za účelom 
prevádzkovania bufetu na Partizánskej lúke, 
 
s podmienkou: 
 
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme pozemku č. 01/2008 bude nájomcom podpísaný do 30 dní 
od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, 
že dodatok č. 4 k Zmluve o nájme pozemku č. 01/2008  nebude nájomcom v uvedenej lehote 
podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
 

Návrh na predĺženie Zmluvy o nájme pozemku č. 01/2008 ako prípad hodný osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR   č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov predkladáme z dôvodu, že prípravy na rekonštrukciu bufetu sú 
naplánované na rok 2019 je potrebné na tento rok zabezpečiť prevádzku bufetu predĺžením 
pôvodnej zmluvy na prenájom bufetu, ktorej platnosť končí k 31.12.2018. Bratislavský 
lesopark je vyhľadávaným miestom na oddych najmä pre rodiny s deťmi. Z uvedeného dôvodu 
sa Mestské lesy v Bratislave snažia rozšíriť rozsah služieb pre  návštevníkov využitím 
priestorov, ktoré sa nachádzajú na Partizánskej lúke. Rekonštrukciou bufetu sa skvalitnia 
podmienky trávenia pobytu v Bratislavskom lesoparku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           Dôvodová správa 

 



 
 

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU NÁJMU: Predmetom nájmu Zmluvy o nájme pozemku č. 
01/2008 je  časť pozemku parcely č. 19575/1 k.ú. Vinohrady o výmere 43,80 m2  a časť 
dostavby amfiteátra určeného pre rýchle občerstvenie. Nehnuteľnosti sú zapísané na LV 3495 
pre vlastníka Hlavné mesto SR Bratislava a Mestské lesy v Bratislave ich majú zverené na 
základe Zverovacieho protokolu č. 11 88 0335 01 00 zo dňa 8.11.2001. 
Predmetom Dodatku č.4 je predĺženie doby nájmu do 31.12.2019. V Zmluve o nájme 
pozemku č. 01/2008 bola doba nájmu stanovená na obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2018. 
 
NÁJOMCA: Nájomcom v Zmluve o nájme pozemku č. 01/2008 je Tomáš Jurišta, bytom 
Považská 310/42, 831 03 Bratislava. Dodatkom č.4 sa nájomca nemení. 
 
VÝŠKA NÁJOMNÉHO: Výška nájomného v Zmluve o nájme pozemku č. 01/2008 je 
stanovená dohodou 33,1939 EUR/m2/rok a príslušná DPH platná v čase fakturácie. Nájomca 
je povinný zaplatiť prenajímateľovi ročné nájomné, ktoré je vo výške 1453,89 EUR 
a príslušnú DPH. Dodatkom č.4 sa výška nájomného nemení. 
 
ÚČEL DODATKU: Dodatok č.4 k Zmluve o nájme pozemku č. 01/2008 bol vyhotovený 
z dôvodu zabezpečenia prevádzkovania bufetu v roku 2019 predĺžením doby nájmu na 
obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019, nakoľko doba nájmu v zmysle Zmluvy o nájme 
pozemku č. 01/2008 je stanovená od 01.01.2009 do 31.12.2018. Počas roku 2019  sú 
naplánované prípravné práce na rekonštrukciu bufetu a v ďalšom období, keď bude prebiehať 
samotná rekonštrukcie sa predpokladá osadenie nového záložného bufetu na vyhovujúcom 
mieste s možnosťou napojenia na siete. 
 
SKUTKOVÝ STAV:  Na Partizánskej lúke je prevádzkovaný bufet v zmysle Zmluvy o 
nájme pozemku č. 01/2008, ktorá má platnosť od 01.01.2009 do 31.12.2018. Nakoľko sa 
bufet v súčasnosti nachádza v nevyhovujúcom stave je potrebná jeho rozsiahla rekonštrukcia, 
ktorej prípravy pozostávajúce z architektonickej činnosti, projekčnej činnosti a osadenia 
záložného bufetu a verejných WC sa plánujú uskutočniť v roku 2019. Z uvedeného dôvodu je 
potrebné zabezpečenie poskytovania služieb bufetu a verejných WC počas príprav 
rekonštrukcie v roku 2019 a to predĺžením Zmluvy o nájme pozemku č. 01/2008 na obdobie 
od 01.01.2019 do 31.12.2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Dodatok č. 4 k 
Zmluve o nájme pozemku č. 01/2008 

uzatvorenej dňa 7.1.2009 v znení jej dodatkov č. 1 až 3 
(ďalej len „Zmluva“) 

 
medzi zmluvnými stranami vymedzenými v článku I Zmluvy ako: 
 
Prenajímateľ :  Mestské lesy v Bratislave 
   Cesta mládeže č. 4, 831 01 Bratislava 
v zastúpení   Ing. Juraj Zikmund – riaditeľ 
Peňažný ústav:  Československá obchodná banka, a.s. 
Číslo účtu:   SK9775000000000025930183 
IČO:   30808901 
IČDPH:  SK2020908109 
Číslo telefónu: 02/54789034  
E-mail:  info@ba-lesy 
 
 
Nájomca  :      Tomáš Jurišta 
   Považská 310/42, 831 03 Bratislava 
v zastúpení   Tomáš Jurišta 
Peňažný ústav:  Tatrabanka, a.s. 
Číslo účtu:   SK7011000000002624839129 
IČO:   40780708 
IČDPH:  SK1070768633 
Živnostenský   Obvodný úrad v Bratislave 
register:  Číslo živnostenského registra: 103-21689 
 
Zmluvné strany, v záujme zachovať spoločnú spoluprácu uzatvárajú tento dodatok č. 4 
k Zmluve s nasledovným obsahom a tak, že Zmluva sa mení a znie nasledovne: 
 
 
 
 
 
 

Článok I Dodatku č. 4 Zmluvy 
Predmet Dodatku č. 4 

 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene doby nájmu, preto sa mení článok  II. bod. 1. 
Zmluvy tak, že tento bod znie: „Nájom sa dojednáva na dobu určitú od 1.1.2019 do 
31.12.2019“.  
 

 
Článok  II Dodatku č. 4 Zmluvy 

Záverečné  ustanovenia 
 
 

1. Ostatné články Zmluvy ostávajú nezmenené. 



2. Tento dodatok č. 4 je vyhotovený v dvoch exemplároch, po jednom pre každú 
zmluvnú stranu.  

3. Dodatok č. 4 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 4 k Zmluve prečítali, jeho obsahu 

porozumeli, tento predstavuje ich pravú, vážnu a slobodnú vôľu a nebol dojednaný v 
tiesni ani za jednostranne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu tento dodatok č. 
4 k Zmluve potvrdzujú zmluvné strany vlastnoručnými podpismi, resp. 
prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov.  

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a 
účinnosť v deň po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka 
v platnom znení.  

 
 

V Bratislave dňa ...................    
 
 
 
............................................... 
Mestské lesy v Bratislave - prenajímateľ 
Ing. Juraj Zikmund – riaditeľ 
 
 
 
............................................... 
Tomáš Jurišta – nájomca  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


