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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 časti pozemku registra „C“ KN, k. ú. Petržalka, 
LV č. 1748, parc. č. 2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12 m², pre spoločnosť HAMI 
FOOD s.r.o., so sídlom Gessayova 2616/14 v Bratislave, IČO 50461095, za účelom umiestnenia 
a prevádzkovania nového stánku s rýchlym občerstvením na Mlynarovičovej ulici v Bratislave, 
na dobu neurčitú, za nájomné: 
 
1. 5,00 Eur/m²/rok – od účinnosti zmluvy do konca mesiaca, v ktorom bude vydané právoplatné 
územné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo predstavuje pri výmere 12 m² ročne sumu 
60,00 Eur, 
 
2. 30,00 Eur/m²/rok – od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne 
právoplatnosť územné rozhodnutie do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť 
kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo predstavuje pri výmere 12 m² ročne sumu 
360,00 Eur, 
 
3. 146,00 Eur/m²/rok – od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne 
právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo predstavuje pri výmere 
12 m² ročne sumu 1 752,00 Eur, 
 
s podmienkou: 
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 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. 
 
Navrhovaný nájom časti pozemku registra „C“ KN, parc. č. 2, k. ú. Petržalka, pre spoločnosť 
HAMI FOOD s.r.o., Gessayova 2616/14, Bratislava, 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 predajný stánok so zmrzlinou v danej lokalite bude dlhodobo umiestnený 
a prevádzkovaný žiadateľom ako doplnková občianska vybavenosť. Bude prínosom pre obyvateľov 
a návštevníkov mestskej časti Bratislava-Petržalka, dôjde tým k modernizácií okolia za účelom 
skvalitnenia služieb obyvateľstvu.  Vzhľadom na polohu a účel užívania pozemku je špecifickým 
riešením prenechania majetku mesta do nájmu, a súčasne je predloženie nájomnej zmluvy ako 
preukázanie iného práva k pozemku podľa § 139 ods.1 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, potrebné 
k vydaniu príslušného povolenia.  

 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
 
 

PREDMET:  Pozemok vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy  
Pozemok registra „C“ KN, LV č. 1748, k. ú. Petržalka, Mlynarovičova ulica. 
parc. č. 2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12 m² pod stánkom 

 
ŽIADATEĽ:  HAMI FOOD s.r.o. 

Sídlo: Gessayova 2616/14, 851 03 Bratislava – mestská časť Petržalka 
IČO: 50 461 095 
Konateľ: Ing. Ivan Povč 

 
ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKU : 
                                                                                 celková      výmera na          účel 
     K.ú.          Parc. č.     LV č.    druh pozemku       výmera      prenájom         prenájmu 
Petržalka         2            1748      zastav. plochy        2502           12  m²               stánok  
               –––––––––––––––––––––––––– 
                12 m²  
 
Pozemok je vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, nebol zverený do správy príslušnej 
mestskej časti, neboli naň uplatnené reštitučné nároky.  
 
ÚČEL NÁJMU :  
Umiestnenie a prevádzkovanie nového stánku s rýchlym občerstvením na Mlynarovičovej ulici 
v Bratislave. 
 
DOBA NÁJMU : Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú. 
 
VÝŠKA NAVRHOVANÉHO  NÁJOMNÉHO :  
Je stanovená v súlade s Rozhodnutím č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým 
sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno s tým, že pre predajné 
zariadenia na verejnom priestranstve v správe hlavného mesta SR Bratislavy v sortimente „predaj 
jedla a nápojov určených na priamu konzumáciu na mieste“ (0,40 Eur/m²/deň) sa analogicky 
uplatnila sadzba dane za užívanie verejného priestranstva v zmysle Všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva: 
 
1. 5,00 Eur/m²/rok – od účinnosti zmluvy do konca mesiaca, v ktorom bude vydané právoplatné 
územné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo predstavuje pri výmere 12 m² ročne sumu 
60,00 Eur (Tabuľka 100, položka 111 – „stavebná činnosť do vydania územného rozhodnutia“), 
2. 30,00 Eur/m²/rok – od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne 
právoplatnosť územné rozhodnutie do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť 
kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo predstavuje pri výmere 12 m² ročne sumu 
360,00 Eur (Tabuľka 100, položka 11 – „stavebná činnosť“) 
3. 146,00 Eur/m²/rok – od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne 
právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo predstavuje pri výmere  
12 m² ročne sumu 1 752,00 Eur (VZN č. 15/2012 - §6 písm. d), ods. 2, bod 2b – umiestnenie 
predajného zariadenia na verejnom priestranstve v správe hlavného mesta, ktorým je zariadenie na 
predaj jedla a nápojov určených na priamu konzumáciu na mieste) 

 
 
 
 



 
VÝŠKA ÚHRADY ZA UŽÍVANIE POZEMKU :  

Listom zo dňa 02.06.2017 bol žiadateľ vyzvaný titulom užívania pozemku pod stánkom 
bez právneho dôvodu k úhrade za užívanie pozemku za obdobie od 01. 02. 2017 do 
30. 06. 2017 v sume 720,00 Eur a následne v mesačných splátkach vo výške 146,00 Eur až do  
doby odstránenia stánku, resp. uzatvorenia nájomnej zmluvy. Za obdobie od 19. 09. 2016 do 
31. 01. 2017 bola evidovaná úhradu v celkovej sume 641,60 Eur, ktorá bola preúčtovaná 
z variabilného symbolu č. 851 (Ivan Povč) na variabilný symbol 1225 spoločnosti HAMI 
FOOD, s.r.o. Žiadateľ uhradil úhradu za užívanie pozemku bez právneho titulu ku dňu 
31.07.2018. 
Výška úhrady za užívanie pozemku pod predmetným stánkom bez právneho dôvodu bola vyčíslená 
v súlade s „Rozhodnutím č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa ustanovujú 
ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno“ bremeno s tým, že pre predajné 
zariadenia na verejnom priestranstve v správe hlavného mesta SR Bratislavy v sortimente „predaj 
jedla a nápojov určených na priamu konzumáciu na mieste“ (0,40 Eur/m²/deň) sa analogicky 
uplatnila sadzba dane za užívanie verejného priestranstva v zmysle Všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva 
vo výške 146,00 Eur/m²/rok. 
 
SKUTKOVÝ  STAV :  

Hlavné mesto SR Bratislava eviduje žiadosť zo dňa 02.11.2016 spoločnosti HAMI FOOD 
s.r.o. so sídlom Gessayova 2616/14, 851 03 Bratislava – mestská časť Petržalka (ďalej len 
„žiadateľ“) o nájom časti pozemku registra „C“ KN, k. ú. Petržalka, LV č. 1748, parc. č. 2 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12 m², za účelom umiestnenia a prevádzkovania nového 
stánku s rýchlym občerstvením na Mlynarovičovej ulici, pri Polyfunkčnom objekte Furdekova č. 16 
v Bratislave.  

Stánok na predaj rýchleho občerstvenia predstavuje doplnkovú občiansku vybavenosť 
v území. Prevádzka bude pozostávať zo samostatne stojacej výdajne jedál a nápojov so zázemím. 
Stánok/objekt bude pripojený na inžinierske siete (prípojka vody, prípojka kanalizácie a prípojka 
NN). Osadenie stánku si nevyžaduje realizáciu základov, v území bude umiestnený ako stavba 
dočasná, prevádzkovaná celoročné. Návrh neuvažuje s predajnými automatmi.  

Stánok je navrhnutý ako fixný s predajným okienkom, s vchodovými dvermi z bočnej strany 
stánku. Väčšinovou vonkajšou krytinou bude titanzinkový plech v šírke 400 mm v spojení s drevom 
– Borovica prírodná. Predajné okienka budú uzatvárateľné skladacími dvierkami.  V objekte je 
uvažované so skladovaním tovaru a potrebnou technológiou ku skladovaniu.  

Listom zo dňa 24. 10. 2016 bolo postúpené z Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-
Petržalka Oznámenie zo dňa 19. 10. 2016 spoločnosti HAMI FOOD, s. r.o., ktorým bolo oznámené, 
že sa stala vlastníkom stánku rýchleho občerstvenia, na uvedenom pozemku, na základe kúpnej 
zmluvy zo dňa 19. 09. 2016.  
 Pôvodne stánok kúpil ako fyzická osoba - Ivan Povč, Gessayova 14, 851 03 Bratislava dňa 
27. 06. 2016 od spoločnosti M.V.-PLUS MEDIA s.r.o., Povstania českého ľudu 730/10, 040 22 
Košice, ktorá uvedený stánok rýchleho občerstvenia vlastnila v období od 20. 05. 2014 
do 26. 06. 2016. Z dôvodu riešenia novej koncepcie stánkov nájomný vzťah s uvedenou 
spoločnosťou nebol uzatvorený.  

Kúpnou zmluvou zo dňa 19. 09. 2016 pán Ivan Pouč previedol stánok do vlastníctva 
spoločnosti HAMI FOOD, s.r.o., ktorej je  konateľom od jej vzniku dňa 07. 09. 2016. 

Jestvujúci stánok bol umiestnený v lokalite od roku 2005 pôvodným vlastníkom Romanom 
Rybárom, Furdekova 10, Bratislava. 

Navrhovaný nájom časti pozemku registra „C“ KN, parc. č. 2, k. ú. Petržalka pre spoločnosť 
HAMI FOOD s.r.o., Gessayova 2616/14, Bratislava predkladáme ako prípad hodný osobitného 
zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov z dôvodu, že predajný stánok so zmrzlinou v danej lokalite bude dlhodobo 
umiestnený a prevádzkovaný žiadateľom ako doplnková občianska vybavenosť. Bude prínosom pre  
 
 



 
 
 
obyvateľov a návštevníkov mestskej časti Bratislava-Petržalka, dôjde tým k modernizácií okolia za 
účelom skvalitnenia služieb obyvateľstvu. Vzhľadom na polohu a účel užívania pozemku je 
špecifickým riešením prenechania majetku mesta do nájmu a súčasne je predloženie nájomnej 
zmluvy ako preukázanie iného práva k pozemku podľa § 139 ods.1 zákona  č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 
potrebné k vydaniu príslušného povolenia.  
 
STANOVISKÁ   K  NÁJMU : 
 Oddelenie usmerňovania investičnej činnosti  – Územný plán hlavného mesta SR Bratislava, 

rok 2007, v znení zmien a doplnkov, stanovuje pre územie, ktorého súčasťou je : 
Pozemok parc. č. 2 - funkčné využitie územia: občianska vybavenosť lokálneho významu, číslo 
funkcie 202, stabilizované územie. 
Podmienky funkčného využitia plôch: Územia občianskej vybavenosti slúžiace pre umiestnenie 
stavieb a zariadení lokálneho významu, predovšetkým pre obyvateľstvo bývajúce v spádovom 
území. Súčasťou územia sú plochy zelene, vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné 
a technické vybavenie, garáže, zariadenia pre požiarnu ochranu a civilnú obranu. 

 Oddelenie stratégie rozvoja mesta a tvorby územnoplánovacích dokumentov – bez pripomienok 
 Oddelenie dopravného inžinierstva – nemajú pripomienky, podľa platného ÚPN pozemok nie je 

dotknutý žiadnym dopravným výhľadovým zámerom. 
 Oddelenie dopravy, referát cestného správneho orgánu – nevyjadrujú sa, nejedná sa o miestnu 

komunikáciu I. a II. triedy. 
 Oddelenie správy komunikácií – nejedná sa o miestne komunikácie I. a II. triedy v správe OSK, 

z hľadiska správcu komunikácií sa nevyjadrujú. Z hľadiska správcu verejného osvetlenia bez 
pripomienok.  

 Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene – súhlas s nájmom uvedenej časti pozemku na 
účel žiadateľa za podmienky neumiestňovať stánok do zelene a udržiavať pozemok a jeho 
bezprostredné okolie v čistote. Upozorňujú, že žiadateľ je povinný dodržiavať VZN hl. m. SR 
Bratislavy č. 7/2013 konkrétne § 6 ods. 1, písm. a). Podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v týchto územiach platí I. stupeň územnej 
ochrany, t.j. územiu sa neposkytuje vyššia ochrana. Nájmom časti pozemku na účel žiadateľa 
nie je v rozpore so záujmami životného prostredia, ochrany mestskej zelene, územnou ani 
druhovou ochranou prírody a krajiny.   
(Poznámka: Podmienky sú zapracované v návrhu nájomnej zmluvy – čl. 4 ods. 20) 

 Oddelenie účtovníctva a pohľadávok – neevidujú pohľadávku 
 Oddelenie legislatívno-právne – nevedú súdny spor voči žiadateľovi 
 Hlavný architekt – súhlasí s nájmom s nasledovnými podmienkami: 

1. Stánok žiadajú zrealizovať podľa priloženého návrhu (v prílohe) predloženého žiadateľom 
na stretnutí, ktoré sa konalo so zástupcami UHA dňa 01.02.2018 

2. Dodržať rozmery stánku, ktoré žiadateľ uviedol e-mailom (v prílohe) dňa 18.03.2018. Dĺžka 
stánku cca 4 m, šírka 3 m, výška nebude presahovať 3 m, tak aby rozmery boli v súlade 
s Manuálom o osadzovaní stánkov na území hlavného mesta SR Bratislavy 

3. Stánok bude udržiavaný v dobrom technickom stave a vizuálnom stave, musí byť pravidelne 
čistený a povrchy a plochy musia byť ošetrené (čistené a natierané), detto plochy v kontakte 
s verejným priestorom musia byť udržiavané v čistote 

4. Pri stánku a tiež mimo plochy nájmu nemôže byť umiestňovaný bez povolenia dodatočne 
žiadny mobiliár a konštrukcie (nápojové chladničky, stoličky, stoly, slnečníky, pergoly, 
prístrešky, koše a pod.) 

5. Úpravu plochy zelene a okolia stánku vyriešiť odstránením oplotenia a vysadením dvoch 
kusov krov Cornus sanguinea „Winter Beauty“ 

(Poznámka: Podmienky sú zapracované v návrhu nájomnej zmluvy – čl. 4 ods. 20) 
 
 



 
 
 
 

 Mestská časť Bratislava-Petržalka – starosta súhlasí s nájmom pozemku, za predpokladu, že 
existujúci starý neestetický stánok bude nahradený novým, estetickým stánkom zodpovedajúcim 
súčasným trendom a možnostiam. 

 
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 10. 09. 2018 na internete a  na úradnej tabuli 
svoj zámer prenajať uvedenú časť pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č.  654/2018 zo dňa 13. 09. 2018 
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 
pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2, pre spoločnosť HAMI FOOD s.r.o. 
so sídlom v Bratislave“. 
 
 
 

 













































ZMLUVA O NÁJME POZEMKU  
č. 08-83-0...-18-00 

podľa § 663 a nasl. a Občianskeho zákonníka 
(ďalej len „zmluva“) 

 
 
uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 
 
Prenajímateľ: 
Názov:    Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Sídlo:     Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 
V zastúpení:    JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor 
IČO:     00 603 481 
DIČ:      2020372596 
Bankové spojenie:   ČSOB, a.s.  
Variabilný symbol:   8830...18 
IBAN:     SK5875000000000025828453 

 
(ďalej len „prenajímateľ“) 
 
a 
 
Nájomca: 
Obchodné meno:   HAMI FOOD s.r.o. 
Sídlo:     Gessayova 2616/14, 851 03 Bratislava – mestská časť  

Petržalka  
Zastupuje:    Ing. Ivan Povč, konateľ spoločnosti 

podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu 
Bratislava I, Oddiel : Sro, Vložka číslo : 113922/B.  

Bankové spojenie:    
Číslo účtu (IBAN):    
IČO:     50 461 095 
DIČ:      
IČ DPH:     
 
(ďalej len „nájomca“) 
 
 
(„prenajímateľ“ a nájomca“ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ a jednotlivo ako 
„zmluvná strana“) 
 
 
 
 

PREAMBULA  
 

Zmluvné strany sa rozhodli, že uzatvárajú túto zmluvu podľa § 663 a nasl., Občianskeho 
zákonníka a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.  
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Článok 1 

Predmet a účel nájmu 
 

1. Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku registra „C“ KN, parcelné č. 2  
s výmerou 2502 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie 
Petržalka, LV č. 1748, v podiele: 1/1. 

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

zmluve dve časti pozemku registra „C“ KN, parcelné č. 2, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria, katastrálne územie Petržalka, LV č. 1748, časť pod stánkom 
s výmerou 12 m²,  ako je to zakreslené v kópie z katastrálnej mapy, mapový list č. 9-1/24 
(ďalej len „predmet nájmu“ alebo „pozemok“). Kópia z katastrálnej mapy a list 
vlastníctva sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako prílohy č. 1 a 2. 

 
3. Účelom nájmu je:  umiestnenie a prevádzkovanie stánku s rýchlym občerstvením na 

Mlynarovičovej ulici v Bratislave.   
 
4. Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu využívať výlučne na dohodnutý účel. Pre prípad 

porušenia tohto záväzku zmluvné strany dojednali zmluvnú pokutu v súlade s ust. § 544 
a nasl. Občianskeho zákonníka vo výške 17,00 Eur za každý, aj začatý deň trvania 
porušenia tohto záväzku, ktorú má prenajímateľ právo od nájomcu požadovať. Nájomca 
sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe 
prenajímateľom zaslanej sankčnej faktúry.  

 
5. Nájomca vyhlasuje, že mu je známy faktický stav predmetu nájmu, ako aj právny stav 

predmetu nájmu podľa aktuálneho výpisu z listu vlastníctva. Nájomca vyhlasuje, že 
ku dňu podpísania tejto Zmluvy je predmet nájmu v stave spôsobilom na dohodnuté 
užívanie a v takomto stave ho do nájmu preberá.  

 
 

Článok 2 
Vznik, doba a ukončenie nájmu 

 
1. Nájom sa dojednáva na dobu neurčitú a začne plynúť dňom nadobudnutia účinnosti tejto 

zmluvy podľa článku 6 odsek 2 tejto zmluvy.  
 
2. Nájomný vzťah môže byť ukončený len niektorým z nasledujúcich spôsobov:  

 
a/ výpoveďou ktoroukoľvek zmluvnou stranou, a to i bez udania dôvodu,  
b/ písomným odstúpením od zmluvy v súlade s touto zmluvou a/alebo s príslušnými 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka, 
c/ odstúpením od tejto zmluvy prenajímateľom v prípade:  

- nezaplatenia dojednaného nájomného v lehote splatnosti uvedenej v čl. 3 tejto 
zmluvy,  

- ak nájomca prenechá predmet nájmu do podnájmu alebo inej dispozície tretej 
osobe bez súhlasu prenajímateľa v súlade s článkom 4 ods. 3 tejto zmluvy. 

 
3. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva zrušuje dňom doručenia oznámenia 

o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane („ex nunc“). 
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4. Pre prípad výpovede dojednali zmluvné strany trojmesačnú výpovednú lehotu. 
Výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.  

 
 

Článok 3 
Úhrada za nájom 

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

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2018 zo dňa ....2018 vo výške: 
 
1.1. 5,00 Eur/m2/rok – od účinnosti zmluvy do konca mesiaca, v ktorom bude vydané 
právoplatné územné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo predstavuje pri výmere 
12 m2 ročne sumu 60,00 Eur (slovom: šesťdesiat Eur) 
 
1.2. 30,00 Eur/m2/rok – od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 
nadobudne právoplatnosť územné rozhodnutie do konca mesiaca, v ktorom nadobudne 
právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo predstavuje pri 
výmere 12 m2 ročne sumu 360,00 Eur (slovom:  tristošesťdesiat Eur) 
 
1.3. 146,00 Eur/m2/rok – od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 
nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo 
predstavuje pri výmere 12 m² ročne sumu 1 752,00 Eur (slovom: tisicsedemstopäť-
desiatdva Eur). 
 

2. Ročné nájomné sa nájomca zaväzuje uhrádzať počnúc dňom nadobudnutia účinnosti tejto 
zmluvy v pravidelných štvrťročných splátkach, vždy do 15 dňa prvého mesiaca 
príslušného kalendárneho štvrťroka podľa ods. 1 bodu 1.1. vo výške  15,00 Eur, 
podľa ods. 1 bodu 1.2. vo výške 90,00 Eur a podľa ods. 1 bodu 1.3 vo výške 438,00 
Eur na účet prenajímateľa číslo účtu (IBAN): SK5875000000000025828453, BIC 
(SWIFT): CEKOSKBX, v ČSOB a.s., s variabilným symbolom VS 8830...018.  

 
3. Pomerná časť nájomného podľa ods. 2 tohto článku sa vypočíta tak, že denné nájomné 

vypočítané ako 1/365 ročného nájomného sa vynásobí počtom dní odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy do konca štvrťroka, v ktorom sa zmluva uzavrela alebo v ktorom 
nájom zanikol. Takto vypočítané nájomné sa nájomca zväzuje uhradiť najneskôr do 15 
dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

 
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 zrejmé, za ktoré obdobie 
nájomca úhradu poukazuje, je obdobie, ktoré bude úhradou pokryté, oprávnený určiť 
prenajímateľ sám, prenajímateľ spravidla pokryje najstaršiu splatnú pohľadávku.  

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

prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. 
 
6. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nájomca nezaplatí nájomné, pomernú časť nájomného  

riadne a včas, je povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % 
z dlžnej sumy za každý aj začatý deň trvania omeškania. Povinnosť nájomcu platiť úroky 
z omeškania podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka nie je týmto dotknutá.  
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7. Prenajímateľ je oprávnený meniť každoročne k 01.04. (od 2. štvrťroka príslušného  
kalendárneho roka) výšku nájomného dohodnutého v zmluve o výšku miery inflácie 
stanovenej Štatistickým úradom SR za bezprostredne predchádzajúci kalendárny rok 
zverejnenú Štatistickým úradom v januári nasledujúceho roka. Zvýšenie nájomného 
prenajímateľ oznámi nájomcovi písomne, zaslaním doporučenej zásielky na adresu 
nájomcu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Zvýšené nájomné je nájomca povinný platiť 
za obdobie od 01.04. v termínoch splatnosti nájomného dohodnutých 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 15 dní od doručenia oznámenia. 

 
Článok 4 

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 súhlasu prenajímateľa, s výnimkou odovzdania predmetu 
nájmu dodávateľovi stavebných prác. Za porušenie tejto povinnosti má prenajímateľ právo 
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 sankčnej faktúry.  

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

vyplývajú zo všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy a mestskej časti Bratislava – Petržalka 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. 

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

a druhej hlavy Občianskeho zákonníka. 
 

6. Nájomca na predmete nájmu preberá povinnosti prenajímateľa ako vlastníka, ktoré 
vyplývajú zo všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta SR Bratislavy a mestskej 
časti Bratislava – Petržalka 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. 

 
7. V prípade skončenia nájmu je nájomca povinný uviesť predmet nájmu do pôvodného 

stavu odstránením stánku a vykonaním povrchovej úpravy, pokiaľ sa s prenajímateľom 
nedohodne inak. V prípade, že nepríde k dohode a ani k splneniu povinnosti zo strany 
nájomcu, je prenajímateľ oprávnený uviesť predmet nájmu do pôvodného stavu 
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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 ukončenia nájmu. 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 predmet nájmu a povinnosti 
zaplatiť prenajímateľovi náhradu za užívanie predmetu nájmu vo výške nájomného. 
Zmluvná pokuta sa v týchto prípadoch do náhrady škody nezapočítava. 

 
8. Nájomca je povinný zabezpečovať zneškodnenie komunálneho odpadu oprávnenou 

osobou podľa Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného 
mesta (ďalej len „VZN“). Za nesplnenie tejto povinnosti je nájomca povinný zaplatiť 
prenajímateľovi sankcie v zmysle VZN. 

 
9. Nájomca je povinný predložiť prenajímateľovi kópiu právoplatného územného 

rozhodnutia na stavbu do 15 dní od nadobudnutia jeho právoplatnosti. Za nesplnenie tejto 
povinnosti je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 
17,00 Eur za každý, aj začatý deň trvania porušenia tejto povinnosti. V prípade, že 
právoplatné územné rozhodnutie nebude vydané do ............ je prenajímateľ oprávnený 
požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 300,00 Eur, a to v prípade ak táto lehota 
uplynula v dôsledku subjektívneho zavinenia nájomcu. Nájomca sa súčasne zmluvné 
pokuty podľa tohto odseku zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej sankčnej 
faktúry. 

 
10. Nájomca je povinný predložiť prenajímateľovi kópiu právoplatného stavebného povolenia 

na stavbu do 15 dní od nadobudnutia jeho právoplatnosti. Za nesplnenie tejto povinnosti je 
prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 17,00 Eur za 
každý, aj začatý deň trvania porušenia tejto povinnosti. V prípade, že právoplatné stavebné 
povolenie nebude vydané do ......... je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu 
zmluvnú pokutu vo výške 300,00 Eur, a to v prípade ak táto lehota uplynula v dôsledku 
subjektívneho zavinenia nájomcu. Nájomca sa súčasne zmluvné pokuty podľa tohto 
odseku zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej sankčnej faktúry. 

 
11. Nájomca je povinný predložiť prenajímateľovi (prostredníctvom oddelenia nájmov 

majetku) kópiu právoplatného kolaudačného rozhodnutia na stavbu do 15 dní od 
nadobudnutia jeho právoplatnosti. Za nesplnenie tejto povinnosti je prenajímateľ 
oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 17,00 Eur za každý, aj začatý 
deň trvania porušenia tejto povinnosti. V prípade, že právoplatné kolaudačné rozhodnutie 
nebude vydané do ......... je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú 
pokutu vo výške 300,00 Eur, a to v prípade ak táto lehota uplynula v dôsledku 
subjektívneho zavinenia nájomcu. Nájomca sa súčasne zmluvné pokuty podľa tohto 
odseku zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej sankčnej faktúry. 

 
12. Nájomca sa zaväzuje denne udržiavať čistotu, vrátane zimnej údržby, najmenej v okruhu 2 

m od stánku umiestneného na predmete nájmu. V prípade porušenia tohto záväzku je 
prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 300,00 Eur, a to 
aj opakovane. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje 
zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry. 
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13. Nájomca nie je oprávnený pri prevádzkovaní stánku zabrať väčšiu výmeru ako je 
prenajímaná výmera, a to najmä umiestnením reklamných pútačov pri stánku alebo 
chladničky s chladenými nápojmi a pod. V prípade porušenia tohto záväzku je 
prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 Eur, 
a to aj opakovane. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety 
zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry. 

 
14. Nájomca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznamovať každú zmenu (zmenu sídla 

nájomcu, zmenu vlastníctva stánku a pod.)  ako aj všetky skutočnosti, ktoré by mohli 
ovplyvniť nájom. Za nesplnenie tejto povinnosti má prenajímateľ právo požadovať od 
nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 70,00 Eur. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa 
predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry. 

 
15. 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. 

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

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

podľa odseku 13 bude považovaná za doručenú priamo do vlastných rúk, a to i v prípade, 
ak bude vrátená prenajímateľovi ako písomnosť nájomcom neprevzatá. Ak nebude možné 
nájomcovi písomnosť doručiť na túto adresu podľa odseku 16 tohto článku 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.  

 
18. Nájomca sa zaväzuje, že presunom stánku nedôjde k stavebnému zásahu do chodníka. 

Za porušenie tohto záväzku má prenajímateľ právo požadovať od nájomcu zmluvnú 
pokutu vo výške 300,00 Eur. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej 
vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry. 

 
19. Nájomca sa pri prevádzke zaväzuje zabrániť alebo obmedziť činnosť, ktorou by došlo 

k záberu alebo poškodeniu zelene, zároveň je povinný chrániť zeleň v súlade s normou 
STN 83 710 Ochrana prírody. Za nesplnenie tejto povinnosti má prenajímateľ právo 
požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 300,00 Eur. Nájomca sa súčasne 
zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom 
zaslanej sankčnej faktúry. 
 

20. Nájomca sa zaväzuje dodržiavať nasledovné podmienky: 
20.1 Stánok zrealizovať podľa priloženého návrhu (v prílohe) predloženého žiadateľom na 

stretnutí, ktoré sa konalo so zástupcami UHA dňa 01.02.2018, stánok neumiestňovať 
do zelene 

20.2 Dodržať rozmery stánku, ktoré žiadateľ uviedol e-mailom (v prílohe) dňa 18.03.2018. 
Dĺžka stánku cca 4 m, šírka 3 m, výška nebude presahovať 3 m, tak aby rozmery boli 
v súlade s Manuálom o osadzovaní stánkov na území hlavného mesta SR Bratislavy 

20.3 Stánok bude udržiavaný v dobrom technickom stave a vizuálnom stave, musí byť 
pravidelne čistený a povrchy a plochy musia byť ošetrené (čistené a natierané), detto 
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plochy v kontakte s verejným priestorom (bezprostredné okolie stánku) musia byť 
udržiavané v čistote 

20.4 Pri stánku a tiež mimo plochy nájmu nemôže byť umiestňovaný bez povolenia 
dodatočne žiadny mobiliár a konštrukcie (nápojové chladničky, stoličky, stoly, 
slnečníky, pergoly, prístrešky, koše a pod.) 

20.5 Úpravu plochy zelene a okolia stánku vyriešiť odstránením oplotenia a vysadením 
dvoch kusov krov Cornus sanguinea „Winter Beauty“ 

Za nesplnenie ktorejkoľvek z povinností podľa bodu 20.1., 20.2. tohto odseku je 
prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu v sume 300,00 Eur.   
Nájomca sa súčasne zaväzuje zaplatiť zmluvné pokuty podľa predchádzajúcej vety 
na základe prenajímateľom zaslanej faktúry. Povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu sa 
nájomca zbaví len v prípade, že zo strany Útvaru hlavného architekta dôjde 
k prehodnoteniu vyššie uvedených podmienok a stanoveniu nových. Uvedenú skutočnosť 
je povinný preukázať nájomca. 
 

Článok 5 
Vyhlásenia a záruky 

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

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

republiky, podpisujúci je osoba oprávnená konať v mene nájomcu, 
b)   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, 

c)   nájomca nebol ako právnická osoba zrušený, či už likvidáciou alebo bez likvidácie 
a ani neprijal žiadne rozhodnutie za týmto účelom, 

d)   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 odseku 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 6 

Záverečné a spoločné ustanovenia 
 
1. V súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov tento nájom schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného 
mesta SR Bratislavy uznesením č. .../2018 zo dňa ....... 2018, ktorého odpis je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako jej príloha č. 3. 

 
2. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a právne 

účinky nadobúda nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa, 
a to v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
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neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
v znení neskorších predpisov.  

 
3. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať po dohode zmluvných strán, a to len vo forme 

písomných a riadne očíslovaných dodatkov. 
 
4. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú: 

Príloha č. 1 – Kópia z katastrálnej mapy 
Príloha č. 2 – LV č. 1748 
Príloha č. 3 – Uznesenie Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy  

     č. .../2018 zo dňa ......2018 
Príloha č. 4 – Vizualizácia stánku 

 
5. Pre prípad, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je alebo sa v budúcnosti stane 

z akéhokoľvek dôvodu neplatným alebo neúčinným, v takomto prípade platnosť ostatných 
ustanovení Zmluvy nie je dotknutá. Namiesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia 
bude platiť primeraná úprava, ktorá sa v rámci prípustnosti platného právneho poriadku čo 
najviac približuje účelu zrejme sledovanému zmluvnými stranami pri uzavieraní tejto 
Zmluvy.  

 
6. Zmluvné strany sa dohodli že ich právne vzťahy, ktoré vzniknú na základe tejto Zmluvy a 

v súvislosti s jej realizáciou, sa budú riadiť právom Slovenskej republiky, a to 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení. Na právne vzťahy v tejto Zmluve 
zvlášť neupravené sa použijú primerane ustanovenia Občianskeho zákonníka v platnom 
znení. 

 
7. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov 

o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, vrátane sporov týkajúcich sa výkladu a/alebo 
platnosti ustanovení tejto Zmluvy, budú riešiť predovšetkým dohodou. Ak vzájomná 
dohoda nebude možná, o spore rozhodne príslušný súd SR . 

 
8. Táto Zmluva je vyhotovená v 7 rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom päť (5) 

rovnopisov obdrží prenajímateľ a dva (2) rovnopisy obdrží nájomca. 
 
9. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, 

pričom vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz 
čoho pripájajú svoje podpisy. 

 
 
 
V Bratislave, dňa..........................    V Bratislave, dňa ........................ 
 
Prenajímateľ        Nájomca :  
Hlavné mesto SR Bratislava    HAMI FOOD s.r.o. 
 
 
 
......................................................    .................................................... 
JUDr. Ivo Nesrovnal      Ing. Ivan Povč 
primátor       konateľ spoločnosti 



 

 

 


