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Kód uzn. 5.3.
5.3.1.
5.3.5.
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 častí pozemkov registra „C“ v Bratislave, k. ú.
Staré Mesto, parc. č. 460/2 – ostatné plochy vo výmere 416 m² a parc. č. 23097/6 – zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 69 m², spolu 485 m², spoločnosti Esterhazy Real Estate s.r.o.
so sídlom na Križkovej 9 v Bratislave, IČO 50376306, za účelom výstavby a užívania (nájomcom,
ako i tretími osobami, ktoré budú užívať nehnuteľnosti, ku ktorým bude prístupová komunikácia
viesť) prístupovej komunikácie – odbočovacieho a zaraďovacieho pruhu – zo Staromestskej ulice
do podzemných garáží plánovaných na pozemkoch parc. č. 437/1 až 7 a parc. č. 437/9, na ktorých
sa nachádza areál Esterhazyho paláca, a ktoré sú vo vlastníctve nájomcu a časti tunela popod
parkánový múr zo Staromestskej ulice do priestorov Esterhazyho paláca, ktorý bude slúžiť ako
dočasný zásobovací tunel a po dokončení rekonštrukcie Esterhazyho paláca a jeho prebudovaní
bude slúžiť ako trvalý vjazd do podzemných garáží, na dobu neurčitú, za nájomné
18,00 Eur/m²/rok, čo predstavuje ročne sumu 8 730,00 Eur,
s podmienkou:
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom
v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stratí platnosť.
Návrh na schválenie nájmu častí pozemkov registra „C“ v Bratislave, k. ú. Staré Mesto parc.
č. 460/2 a parc. č. 23097/6, spoločnosti Esterhazy Real Estate s.r.o., 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 spoločnosť Esterhazy Real Estate s.r.o., ako nový vlastník
areálu Esterhazyho paláca potrebuje k vydaniu stavebného povolenia na rekonštrukciu Esterhazyho
paláca preukázať k pozemkom dotknutým prístupovou komunikáciou a tunelom popod parkánový
múr vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Dôvodová správa
PREDMET: Nájom častí pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy v k. ú. Staré
Mesto na Staromestskej ulici
ŽIADATEĽ: Esterhazy Real Estate s.r.o.
Križkova 9
811 04 Bratislava
IČO 50 376 306
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV:
pozemky
reg. „C“
LV č.
parc. č. 460/2
1656
parc. č. 23097/6 1656

druh
pozemku
ostatné plochy
zastavané plochy a nádvoria

celková
výmera
1 327 m2
5 276 m2
spolu

výmera
nájmu
416 m2
69 m2
485 m2

Pozemky sú v priamej správe hlavného mesta SR Bratislavy, nebola na ne uplatnená reštitúcia.
ÚČEL:

výstavba a užívanie (nájomcom, ako i tretími osobami, ktoré budú užívať
nehnuteľnosti v areáli Esterhazyho paláca, ku ktorým bude prístupová komunikácia
viesť)
- prístupovej komunikácie – odbočovacieho a zaraďovacieho pruhu – zo
Staromestskej ulice do podzemných garáží plánovaných na pozemkoch parc. č. 437/1
až 7 a parc. č. 437/9, na ktorých sa nachádza areál Esterhazyho paláca a ktoré sú vo
vlastníctve žiadateľa a
- tunela popod parkánový múr zo Staromestskej ulice do priestorov Esterhazyho
paláca, ktorý bude slúžiť ako dočasný zásobovací tunel a po dokončení rekonštrukcie
Esterhazyho paláca a jeho prebudovaní bude slúžiť ako trvalý vjazd do podzemných
garáží
Poznámka: ostatná časť tunela popod parkánový múr a múr mestských hradieb
bude realizovaná na pozemku žiadateľa

DOBA NÁJMU:

nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú

VÝŠKA NAVRHOVANÉHO NÁJOMNÉHO:
18,00 Eur/m2/rok, čo predstavuje ročne sumu 8 730,00 Eur,
- stanovené podľa Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa
ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno, položka 12 – prístup na
pozemok pre podnikateľské subjekty.
SKUTKOVÝ STAV:
Dňa 16.6.2005 nadobudlo právoplatnosť územné rozhodnutie
„Rekonštrukcia Esterhazyho paláca, Kapitulská ulica, Bratislava“.

o umiestnení

stavby

Dňa 15.1.2009 bola uzatvorená Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0005-09-00 so spoločnosťou
AGORIA PROJEKT s.r.o., pôvodným majiteľom nehnuteľností na pozemkoch parc. č. 437/1-7, na
ktorých sa nachádza Esterhazyho palác. Predmetom nájmu bola časť pozemkov v k. ú. Staré Mesto
parc. č. 460/2 a parc. č. 23097/6 spolu vo výmere 485 m2. Účelom nájmu bolo užívanie prístupovej

komunikácie – odbočovacieho a zaraďovacieho pruhu zo Staromestskej ulice popod parkánový múr
a múr mestských hradieb do podzemných garáží plánovaných na pozemkoch, na ktorých sa
nachádza Esterhazyho palác na pozemkoch parc. č. 437/1-7, ktoré boli vo vlastníctve spoločnosti
Agoria Projekt s.r.o. Zmluva bola uzatvorená na dobu neurčitú. Výška nájomného predstavovala
10,96 Eur/m2/rok, spolu ročne po zaokrúhlení 5 316,00 Eur. Listom zo dňa 20.8.2018 bola
spoločnosti AGORIA PROJEKT, s.r.o. zaslaná výpoveď zo Zmluvy o nájme pozemku č. 08-830005-09-00 s trojmesačnou výpovednou lehotou.
Dňa 24.11.2011 nadobudlo právoplatnosť užívacie povolenie na stavebný objekt „SO 09
Úprava Staromestskej ulice“, ktorý bol vybudovaný na predmete nájmu a súvisí so stavbou
„Rekonštrukcia Esterhazyho paláca, Kapitulská ulica, Bratislava“.
Dopravná stavba, úprava Staromestskej ulice bola vyvolaná potrebou navrhnúť dopravné napojenie
podzemnej garáže a rekonštruovaného Esterhazyho paláca na Staromestskú ulicu. Do pozemnej
garáže sa bude možné dostať iba odbočením vpravo cez nový odbočovací pruh a výjazd
z podzemnej garáže iba odbočením vpravo cez zaraďovací pruh. Celková dĺžka stavebnej úpravy
rozšírenia Staromestskej ulice je 139,10 m.
V roku 2014 riešila Sekcia správy nehnuteľností, oddelenie geodetických činností magistrátu
bezodplatný prevod stavebného objektu „SO 09 Úprava Staromestskej ulice“ do majetku hlavného
mesta.
K uzatvoreniu zmluvy o bezodplatnom prevode neprišlo.
Dňa 7.6.2017 bola medzi spoločnosťou Agoria Projekt s.r.o. ako predávajúcim a spoločnosťou
Esterhazy Real Estate s.r.o. ako kupujúcim uzatvorená Zmluva o prevode vlastníckeho práva
k nehnuteľnostiam v k. ú. Staré Mesto, a to pozemkom, parc. č. 437/1-7 a 9 a stavbám so súp. č.
304 na pozemku parc. č. 437/3 a so súp. č. 100302 na pozemku parc. č. 437/1.
Dňa 15.6.2017 sa podľa zápisu v KN novým vlastníkom nehnuteľností - areálu Esterhazyho
paláca stala spoločnosť Esterhazy Real Estate s.r.o. - LV č. 5535.
Dňa 6.11.2017 spoločnosť Esterhazy Real Estate s.r.o. požiadala o zriadenie užívacieho práva
k pozemkom v k. ú. Staré Mesto parc. č. 460/2 a parc. č. 23097/6 za účelom užívania vybudovanej
prístupovej komunikácie – odbočovacieho a zaraďovacieho pruhu zo Staromestskej ulice.
Listom zo dňa 6.4.2018 spoločnosť Esterhazy Real Estate s.r.o. potvrdila záujem o získanie
nájomného práva k dotknutým častiam pozemkov v k. ú. Staré Mesto.
Listom zo dňa 3.5.2018 spoločnosť Esterhazy Real Estate s.r.o. žiadosť doplnila nasledovne:
-

-

Spoločnosť ako vlastník národnej kultúrnej pamiatky Esterhazyho paláca plánuje palác
kompletne zrekonštruovať a sprístupniť všetkým občanom a návštevníkom mesta, pričom
spoločnosť plánuje na záchranu tejto kultúrnej pamiatky preinvestovať vysokú sumu.
Esterhazy Real Estate s.r.o. je spoločnosťou patriacou do rakúskej skupiny Raiffeisen, čo
poskytuje dostatočnú záruku serióznosti investora a finančného zázemia nevyhnutného na
rekonštrukciu významných kultúrnych pamiatok v takomto dezolátnom stave. Za účelom
rekonštrukcie a užívania je nevyhnutné vybudovať dopravné napojenie paláca na
Staromestskú ulicu, keďže prístup zo strany Kapitulskej ulice nie je možný. Bez tohto
napojenia nie je pre investora rekonštrukcia a oprava realizovateľná, čo by len viedlo k
ďalšiemu zhoršovanie stavu paláca, ktorý sa už aj tak nachádza v dezolátnom stave a
záchrana tejto národnej kultúrnej pamiatky je aj vo verejnom záujme.
V tejto súvislosti spoločnosť podala žiadosť o vydanie stavebného povolenia na príslušný
stavebný úrad. V súčasnosti Esterhazy Real Estate potrebuje pre účely stavebného konania

-

-

-

preukázať právo k pozemku, na ktorom sa bude stavba nachádzať. Podporu celému projektu
rekonštrukcie paláca Esterházy vyjadril Krajský pamiatkový úrad Bratislava ako aj mestská
časť Bratislava-Staré Mesto.
Stavba dočasného zásobovacieho tunela bude slúžiť pre vstup stavebných strojov a zariadení
do priestorov paláca Esterházy, nakoľko v opačnom prípade by tieto pre účely rekonštrukcie
museli prechádzať a vstupovať z Kapitulskej ulice, čo by však oveľa viac zaťažilo Staré
Mesto a okolie stavebným ruchom.
Na rozdiel od pôvodného plánu bývalého vlastníka paláca Esterházy, plánuje Esterhazy Real
Estate následne vybudovať podzemnú garáž v podobe systému s výťahom, ktorý vozidlá
zaparkuje prostredníctvom pojazdného zakladača. Takéto riešenie je stavebno-technicky
menej náročné ako budovanie klasickej podzemnej garáže, predstavuje komfortnejšie
riešenie pre návštevníkov a taktiež znamená, že podzemná garáž sa bude nachádzať pod
priestorom dvora a nie pod budovami paláca Esterházy, resp. mestskými hradbami, ako
tomu bolo v prípade návrhu bývalého vlastníka.
Po konzultáciách s Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto ako príslušným stavebným
úradom, v nadväznosti na nutnosť realizácie dopravného napojenia, je potrebné rozšíriť
pôvodnú žiadosť o úpravu textu niektorých ustanovení pôvodnej Zmluvy o nájme
uzatvorenej so spoločnosťou AGORIA PROJEKT, s.r.o.
1. účel nájmu doplniť o výstavbu a následné užívanie (nájomcom, ako i tretími osobami,
ktoré budú užívať nehnuteľnosti v areáli Esterhazyho paláca) tunela zo Staromestskej
ulice do priestorov Esterházyho paláca, ktorý bude slúžiť ako dočasný zásobovací tunel
a po dokončení rekonštrukcie Esterházyho paláca a jeho prebudovaní bude slúžiť ako
trvalý vjazd do podzemných garáží.
Poznámka: žiadateľom navrhovaný účel nájmu je uvedený v návrhu uznesenia
a v návrhu nájomnej zmluvy
2. upraviť podmienku týkajúcu sa možných zásahov do parkánového múru a múru
mestských hradieb, ktoré sú súčasťou národnej kultúrnej pamiatky a nachádzajú sa v
Pamiatkovej rezervácii Bratislava.
Poznámka: navrhovaný text týkajúci sa zásahov do parkánového múru a múru
mestských hradieb bol odsúhlasený odbornými oddeleniami magistrátu a správcom
hradieb Generálnym investorom Bratislavy a je zapracovaný do článku IV odsek 15
návrhu zmluvy o nájme
3. vypustiť podmienku týkajúcu sa nemožnosti zásahu do parkánového múru a múru
mestských hradieb.
Poznámka: podmienky zásahu do parkánového múru a múru mestských hradieb sú
upravené v článku IV odsek 15 návrhu zmluvy o nájme.

Návrh na schválenie nájmu častí pozemkov registra „C“ v Bratislave, k. ú. Staré Mesto parc. č.
460/2 a parc. č. 23097/6, spoločnosti Esterhazy Real Estate s.r.o. 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 spoločnosť Esterhazy Real Estate s.r.o., ako nový vlastník
areálu Esterhazyho paláca potrebuje k vydaniu stavebného povolenia na rekonštrukciu Esterhazyho
paláca preukázať k pozemkom dotknutým prístupovou komunikáciou a tunelom popod parkánový
múr vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 ods.1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

STANOVISKÁ K NÁJMU:
Oddelenie usmerňovania investičnej činnosti – Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok
2007, v znení neskorších predpisov stanovuje pre dané územie funkčné využitie:
- námestia a ostatné komunikačné plochy
- občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu – územie stabilizované,
- za poslednú dobu na oddelení neevidujú žiadne podanie ohľadom rekonštrukcie Esterhazyho
paláca.
Stanovisko z hľadiska technickej infraštruktúry – v území evidujú 22 kV káblové vedenie. Po
overení trasy káblového vedenia podmienky pre zmluvu stanoví prevádzkovateľ siete ZSE, a.s.
Bratislava.
Poznámka: podmienka je zapracovaná v článku IV odsek 14 zmluvy o nájme
Oddelenie stratégií rozvoja mesta a tvorby územnoplánovacích dokumentov – bez pripomienok.
Oddelenie dopravného inžinierstva – s nájmom pozemkov súhlasí s podmienkou, že pozemky budú
využívané ako prístupová komunikácia zo Staromestskej ulice k stavbe „Rekonštrukcia Esterhazyho
paláca, Kapitulská ul.“
Poznámka: podmienka je vyjadrená v účele zmluvy.
Ďalej v stanovisku uviedli:
K navrhovanej zmene výstavby podzemnej garáže na podzemnú garáž s výťahom a pojazdným
zakladačom je možné súhlasiť až po splnení podmienok:
• V dokumentácii pre stavebné povolenie žiadajú predložiť výpočet statickej dopravy podľa
aktuálne platnej STN 736110 (t.č. platí STN 736110/Z1, Z2) podľa funkčného využitia objektu
vrátane návrhu riešenia statickej dopravy.
• Žiadajú predložiť technické údaje k navrhovanému pojazdnému zakladaču – výkonnosť
zakladača (vozidiel/hodinu).
• Vzhľadom na riešenie dopravného pripojenia zo Staromestskej ulice - komunikácie funkčnej
triedy B2, žiadajú posúdiť vplyv nárastu dopravného zaťaženia nového investičného zámeru na
priľahlú komunikačnú sieť a jej križovatky, a to v súlade s Metodikou dopravno-kapacitného
posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov (sprac. Magistrát hl. m. SR Bratislavy) a
navrhnúť opatrenia na zachovanie optimálnej situácie po výstavbe ako súčasť stavby.
Poznámka:
1. o podmienkach bola spoločnosť Esterhazy, Real Estate, s.r.o. písomne informovaná,
1. so stanovenými podmienkami spoločnosť vyjadrila písomný súhlas
2. problematika sa netýka predmetu nájmu, preto nie uvedená v zmluve o nájme.
Oddelenie dopravy - referát cestného správneho orgánu – s nájmom pozemkov súhlasí
s podmienkou, že pozemky budú využívané ako prístupová komunikácia zo Staromestskej ulice
k stavbe „Rekonštrukcia Esterhazyho paláca, Kapitulská ul.“ K navrhovanej zmene výstavby
podzemnej garáže na podzemnú garáž s výťahom a pojazdným zakladačom sa vyjadria až po
predložení projektovej dokumentácie.
Oddelenie správy komunikácií – bez pripomienok.
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene – s nájmom súhlasí.
Oddelenie účtovníctva a pohľadávok – neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľovi.

Oddelenie legislatívno-právne – voči žiadateľovi nevedie žiadny súdny spor.
Generálny investor Bratislava – súhlasí so zriadením užívacieho práva, ďalej v stanovisku uviedli:
- keďže výstavbou tunela dôjde k zásahu do parkánového múru a múru mestských hradieb žiadajú,
aby projektová dokumentácia, ktorá bude riešiť stavebné úpravy tunela bola ešte pred zaslaním na
Krajský pamiatkový úrad Bratislava a stavebný úrad predložená správcovi Generálnemu investorovi
Bratislava na pripomienkovanie a odsúhlasenie, a to z dôvodu, že v súčasnosti sa vyhotovuje
projektová dokumentácia rekonštrukcie mestských hradieb s podrobnosťou realizačného projektu
stavby,
- navrhovaný text na vloženie do zmluvy týkajúci sa užívania parkánového múru a múru mestských
hradieb upravili nasledovne:
„Zmluvné strany berú na vedomie, že parkánový múr a múr mestských hradieb sú súčasťou
národnej kultúrnej pamiatky a nachádzajú sa v Pamiatkovej rezervácii Bratislava. Prenajímateľ ako
ich vlastník a správca týmto pre účely stavebného konania súhlasí so zásahmi do nich, avšak
nájomca je povinný predložiť projektovú dokumentáciu na odsúhlasenie vlastníkovi a správcovi
a splniť podmienky stanovené Krajským pamiatkovým úradom Bratislava a stavebným úradom.“
Poznámka: text v tomto znení je uvedený v článku IV odsek 15 zmluvy o nájme.
Starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto bol požiadaný o stanovisko listom zo dňa 19.6.2018.
Poznámka:

e-mailom zo dňa 20.3.2017 oznámil Ing. Andrej Ferko z majetkového referátu
Miestneho úradu MČ Bratislava-Staré Mesto, že na žiadosti p. primátora o
stanoviská k nájmom pozemkov už nebudú odpovedať.

Listom zo dňa 26.7.2018 spoločnosť Esterhazy Real Estate, s.r.o. vyjadrila súhlas s podmienkami
určenými v stanoviskách odborných oddelení magistrátu ako aj s podmienkami správcu hradieb
Generálneho investora Bratislavy.
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 uvedené časti pozemkov 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 častí
pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 460/2 a parc. č. 23097/6, spoločnosti
Esterhazy Real Estate s.r.o. so sídlom v Bratislave“.

ZMLUVA O NÁJME POZEMKU
č. 08 – 83 – xxxx – 18 – 00
podľa § 663 a nasl. Zákona 40/1964 Občianskeho zákonníka (ďalej aj ako „zmluva“)
uzatvorená medzi zmluvnými stranami:
Prenajímateľ:
Názov
: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo
: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
Zastupuje
: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor
IČO
: 00 603 481
bankové spojenie
: ČSOB, a.s.
BIC (SWIFT)
: CEKOSKBX
IBAN
: SK58 7500 0000 000025828453
variabilný symbol
: 883xxxx18
(ďalej len „prenajímateľ“)
a
Nájomca:
Obchodné meno
Sídlo
Zastupuje

: Esterhazy Real Estate s.r.o.
: Križkova 9, 811 04 Bratislava
: .................................., konateľ
.................................., konateľ
IČO
: 50 376 306
bankové spojenie
: ................
BIC (SWIFT)
: ................
IBAN
: ................
IČ DPH
: ................
(ďalej len „nájomca“)
(ďalej nájomca a prenajímateľ spoločne len „zmluvné strany“ jednotlivo len „zmluvná
strana“)
PREAMBULA
Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka a v
súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Článok 1
Predmet a účel nájmu
1. Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľností - pozemkov registra „C“ v Bratislave, k. ú.
Staré Mesto parc. č. 460/2, druh pozemku – ostatné plochy vo výmere 1 327 m2 a parc. č.
23097/6, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 276 m2, LV č. 1656.

2. Prenajímateľ prenecháva a nájomca prijíma do nájmu, za podmienok uvedených v tejto
zmluve časti pozemkov registra „C“ špecifikovaných v ods. 1 tohto článku, a to časť
pozemku parc. č. 460/2 vo výmere 416 m2 a časť pozemku parc. č. 23097/6 vo výmere
69 m2, spolu vo výmere 485 m2, tak, ako je to zakreslené v kópii z katastrálnej mapy
(ďalej len „predmet nájmu“ alebo „pozemok“). Kópia z katastrálnej mapy je
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako príloha č. 1.
3. Účelom nájmu je výstavba a užívanie (nájomcom, ako i tretími osobami, ktoré budú
užívať nehnuteľnosti, ku ktorým bude prístupová komunikácia viesť) prístupovej
komunikácie – odbočovacieho a zaraďovacieho pruhu – zo Staromestskej ulice do
podzemných garáží plánovaných na pozemkoch parc. č. 437/1 až 7 a parc. č. 437/9, na
ktorých sa nachádza areál Esterhazyho paláca, a ktoré sú vo vlastníctve nájomcu - LV
č. 5535 a časti tunela popod parkánový múr zo Staromestskej ulice do priestorov
Esterhazyho paláca, ktorý bude slúžiť ako dočasný zásobovací tunel a po dokončení
rekonštrukcie Esterhazyho paláca a jeho prebudovaní bude slúžiť ako trvalý vjazd do
podzemných garáží.
4. Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu využívať výlučne na dohodnutý účel. Pre prípad
nesplnenia tejto povinnosti, zmluvné strany dojednali v súlade s § 544 a nasl.
Občianskeho zákonníka zmluvnú pokutu, ktorú je prenajímateľ oprávnený požadovať od
nájomcu v čiastke 17,00 Eur za každý, aj začatý deň trvania porušenia tohto záväzku.
Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na
základe prenajímateľom zaslanej sankčnej faktúry so stanovenou lehotou splatnosti,
najneskôr však do 30 dní odo dňa jej doručenia nájomcovi.
5. Nájomca vyhlasuje, že je oboznámený s faktickým a právnym stavom predmetu nájmu.
Nájomca tiež vyhlasuje, že predmet nájmu je spôsobilý na dohodnuté užívanie,
a pozemok preberá do nájmu.
6. Nájomca berie na vedomie, že medzi prenajímateľom a spoločnosťou AGORIA
PROJEKT, s.r.o., Panská 14, Bratislava, IČO 35 784 351 je na predmet nájmu podľa tejto
zmluvy uzatvorená Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0005-09-00. Listom zo dňa
20.8.2018 bola spoločnosti AGORIA PROJEKT, s.r.o. zaslaná výpoveď zo Zmluvy
o nájme pozemku č. 08-83-0005-09-00 s trojmesačnou výpovednou lehotou.
Článok 2
Vznik, doba a ukončenie nájmu
1.

Nájom sa dojednáva na dobu neurčitú a začne plynúť dňom nadobudnutia účinnosti tejto
zmluvy podľa článku 7 ods. 8 tejto zmluvy.

2. Nájomný vzťah môže byť ukončený:
a/ výpoveďou prenajímateľa, a to i bez udania dôvodu,
b/ výpoveďou nájomcu s tým, že nájomca je oprávnený túto zmluvu vypovedať bez
udania dôvodu, avšak len do doby ukončenia stavebných prác na predmete nájmu; po
termíne ukončenia stavebných prác na predmete nájmu je nájomca oprávnený od
nájomnej zmluvy len jednostranne odstúpiť podľa písm. c/ tohto odseku,
c/ písomným odstúpením od zmluvy v súlade s touto zmluvou a/alebo s príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka,
d/ spôsobom uvedeným v článku 5 tejto zmluvy.
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3. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva zrušuje dňom doručenia oznámenia
o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.
Článok 3
Úhrada za nájom
1. Nájomné za predmet nájmu je stanovené podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy č. ...... /2018 zo dňa ....... 2018 vo výške 18,00 Eur/m2/rok.
2. Ročné nájomné za predmet nájmu vo výmere 485 m2 predstavuje sumu vo výške
8 730,00 Eur (slovom osemtisícsedemstotridsať eur), sa nájomca zaväzuje uhrádzať
počnúc dňom účinnosti tejto zmluvy uvedenej v článku 7 ods. 8 tejto zmluvy
v pravidelných štvrťročných splátkach, vždy do 15. januára príslušného kalendárneho
štvrťroka na účet prenajímateľa číslo (IBAN): SK58 7500 0000 000025828453, variabilný
symbol VS 883xxxx18 v ČSOB, a.s.
3. Pomerná časť nájomného podľa ods. 1 a 2 tohto článku za obdobie od nadobudnutia
účinnosti tejto zmluvy do konca kalendárneho štvrťroka, v ktorom sa zmluva uzatvorila,
sa vypočíta tak, že denné nájomné vypočítané ako 1/365 ročného nájomného sa vynásobí
počtom dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do konca kalendárneho štvrť
roka. Takto vypočítané nájomné sa nájomca zaväzuje uhradiť do 15 dní od 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.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nájomca nezaplatí nájomné 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.
7. Prenajímateľ je oprávnený meniť každoročne k 1.4. (od 2. štvrťroka príslušného
kalendárneho roka) výšku nájomného dohodnutého v tejto zmluve o výšku miery inflácie
stanovenú Štatistickým úradom SR za bezprostredne predchádzajúci kalendárny rok
a zverejnenú Štatistickým úradom SR v januári nasledujúceho roka. Zvýšenie nájomného
prenajímateľ oznámi spoločným nájomcom písomne, zaslaním doporučenej zásielky na
adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Zvýšené nájomné sú spoloční nájomcovia povinní
platiť za obdobie od 1.4. v termínoch splatnosti nájomného dohodnutých v tejto zmluve.
V prípade, že oznámenie o zvýšení nájomného bude spoločným nájomcom doručené po
splatnosti nájomného za 2. štvrťrok, zaplatia spoloční nájomcovia rozdiel medzi
pôvodným nájomným a nájomným zvýšeným o mieru inflácie v lehote 15 dní od
doručenia oznámenia.
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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. Nájomca je
povinný starať sa o to, aby na predmete nájmu nevznikla škoda.
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 prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú
pokutu vo výške 17,00 Eur za každý aj začatý deň trvania porušenia tejto povinnosti.
Nájomca sa v takomto prípade zaväzuje zmluvnú pokutu zaplatiť na základe
prenajímateľom zaslanej sankčnej faktúry v lehote splatnosti stanovenej faktúrou,
najneskôr však do 30 dní odo dňa jej doručenia nájomcovi.
4. Nájomca na predmete nájmu preberá všetky povinnosti prenajímateľa ako vlastníka,
vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta SR Bratislavy a mestskej
časti Bratislava–Staré Mesto 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 je povinný zabezpečovať zneškodnenie komunálneho odpadu oprávnenou
osobou podľa Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/2017
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov (ďalej len „VZN“).
Za nesplnenie tejto povinnosti je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi sankcie
v zmysle VZN.
7. V prípade skončenia nájmu je nájomca povinný odovzdať predmet nájmu prenajímateľovi
v stave zodpovedajúcom dohodnutému užívaniu, 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 na náklady a riziko
nájomcu.
8. Za nesplnenie povinnosti uvedenej v odseku 7 tohto článku, má prenajímateľ právo
požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 17,00 Eur za každý aj začatý deň
nasledujúci po dni, v ktorom je nájomca povinný odovzdať predmet nájmu
prenajímateľovi v stave zodpovedajúcom dohodnutému užívaniu. Nájomca sa súčasne
zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom
zaslanej sankčnej faktúry v lehote splatnosti stanovenej faktúrou, najneskôr však do 30
dní odo dňa jej doručenia nájomcovi.
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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.
9. Nájomca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi každú zmenu a
všetky skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť nájom. Za nesplnenie tejto povinnosti je
prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 70,00 Eur.
Nájomca sa v takomto prípade zaväzuje zmluvnú pokutu zaplatiť na základe
prenajímateľom zaslanej sankčnej faktúry v lehote splatnosti stanovenej faktúrou,
najneskôr však do 30 dní odo dňa jej doručenia nájomcovi.
10. V súlade s § 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.
11. Zmluvné strany sa dohodli, že pre potreby doručovania akejkoľvek písomnosti bude
miestom doručenia nájomcu jeho adresa uvedená v záhlaví tejto zmluvy.
12. Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že písomnosť doručená do miesta doručenia
podľa odseku 11 tohto článku 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 11 tohto článku
a iná adresa nebude prenajímateľovi známa, považuje sa písomnosť za nájomcovi
doručenú dňom jej vrátenia prenajímateľovi, a to aj v prípade, že sa nájomca o tom
nedozvie.
13. Nájomca je povinný v zmysle VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 8/1993
o starostlivosti o verejnú zeleň, v spolupráci s oddelením životného prostredia a mestskej
zelene Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, v prípade likvidácie existujúcej zelene,
zriadiť novú zeleň minimálne v rozsahu zodpovedajúcom ploche zrušenej zelene
najneskôr do 1 roka od likvidácie zelene. Za nesplnenie tejto povinnosti je nájomca
povinný zaplatiť sankcie v zmysle VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 8/1993
o starostlivosti o verejnú zeleň.
14. Nájomca berie na vedomie, že predmetom nájmu prechádza 22 kV káblové vedenie.
V prípade akejkoľvek stavebnej činnosti je nájomca povinný overiť trasu káblového
vedenia u prevádzkovateľa siete, spoločnosti ZSE, a.s. Bratislava a pri stavebnej činnosti
na predmete nájmu splniť podmienky prevádzkovateľa káblového vedenia. Za porušenie
tohto záväzku je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo
výške 300,00 Eur. Nájomca sa v takomto prípade zaväzuje zmluvnú pokutu zaplatiť na
základe prenajímateľom zaslanej sankčnej faktúry v lehote splatnosti stanovenej faktúrou,
najneskôr však do 30 dní odo dňa jej doručenia nájomcovi.
15. Zmluvné strany berú na vedomie, že parkánový múr a múr mestských hradieb sú súčasťou
národnej kultúrnej pamiatky a nachádzajú sa v Pamiatkovej rezervácii Bratislava.
Prenajímateľ ako ich vlastník a Generálny investor Bratislava ako správca hradieb týmto
pre účely stavebného konania súhlasí so zásahmi do nich, s podmienkou, že nájomca je
povinný predložiť projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie na odsúhlasenie
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prenajímateľovi a správcovi a splniť podmienky stanovené Krajským pamiatkovým
úradom Bratislava a stavebným úradom.
Článok 5
Osobitné ustanovenia
1.

Zmluvnými stranami bolo dohodnuté v súlade s ust. § 36 Občianskeho zákonníka, že
dňom podpísania Zmluvy o bezodplatnom prevode stavieb vybudovaných na predmete
nájmu zanikne táto zmluva. Pre potreby naplnenia tohto ustanovenia bude vo veci
prípravy a uzatvárania Zmluvy o bezodplatnom prevode za prenajímateľa konať
oddelenie geodetických činností Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.

2.

Pre zánik nájmu podľa odseku 1 tohto článku je rozhodujúce podpísanie Zmluvy
o bezodplatnom prevode.

3.

Prenajímateľ si vyhradzuje právo prevzatie vybudovanej úpravy Staromestskej ulice do
majetku alebo správy odmietnuť, a to najmä v prípade, ak sa bude jednať o verejné
účelové komunikácie, ktoré sa nezaraďujú do siete miestnych komunikácií.

4. V prípade, že zmluvné strany uzatvoria Zmluvu o bezodplatnom prevode k časti úpravy
Staromestskej ulice vybudovanej na časti predmetu nájmu, zmluvné strany upravia rozsah
predmetu nájmu dodatkom k tejto zmluve tak, že časti pozemku dotknuté Zmluvou
o bezodplatnom prevode budú z predmetu nájmu vyňaté.
5.

V prípade, že nepríde k uzatvoreniu Zmluvy o bezodplatnom prevode úpravy
Staromestskej ulice podľa odseku 1 tohto článku, táto nájomná zmluva ostáva naďalej
v platnosti.
Článok 6
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.
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Článok 7
Záverečné 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. 2.
2. 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.
3. Pre právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia
Občianskeho zákonníka a ostatných platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
4. Pokiaľ sú v tejto zmluve, jej dodatkoch alebo prílohách 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.
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. Zmluva sa vyhotovuje v 7 vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých po jej
podpísaní zmluvnými stranami prenajímateľ dostane 5 a nájomca 2 vyhotovenia.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni
za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme
a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
8.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po uplynutí výpovednej lehoty, ktorou sa skončí Zmluva
o nájme pozemku č. 08-83-0005-09-00 uzatvorená so spoločnosťou AGORIA PROJEKT,
s.r.o. špecifikovaná v článku 1 odsek 6 tejto zmluvy, podľa ustanovenia § 47a ods. 1 a 2
zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v
znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v spojení s
ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a doplnením niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
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9. Zánikom 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
ukončení účinnosti tejto zmluvy.

V Bratislave dňa .................................

V Bratislave dňa .................................

Prenajímateľ :
Hlavné mesto SR Bratislava

Nájomca :
Esterhazy Real Estate s.r.o.

...........................................................
JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor

.................................................................
..................
konateľ

.................................................................
............
konateľ

-8-

