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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 pozemkov v Bratislave, parc. č. 8434/1 – vinice
vo výmere 2 294 m², parc. č. 8434/2 – trvalé trávne porasty vo výmere 176 m², parc. č. 8436/1 vinice vo výmere 590 m², parc. č 8436/2 – trvalé trávne porasty vo výmere 44 m², parc. č. 8484/1 –
trvalé trávne porasty vo výmere 2 753 m² a parc. č. 8484/2 – trvalé trávne porasty vo výmere 2 704
m², k. ú. Rača, spoločnosti Vinohradníctvo a vinárstvo Miloš Maťúš, s.r.o., so sídlom Detvianska 33
v Bratislave, IČO 36839418, za účelom trvalého využívania predmetu nájmu ako vinice,
vinohradníckej plochy alebo vinohradu, tak ako sú definované v zákone č. 313/2009 Z. z.
o vinohradníctve a vinárstve, na dobu určitú, odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy do 31. 12. 2038,
za nájomné 1,00 Eur/rok/celý predmet nájmu a vecné plnenie vo forme vína – nájomca sa zaväzuje
odovzdať prenajímateľovi 10 % z úrody vo forme certifikovaného vína (§ 26 zákona č. 313/2009
Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov). Toto certifikované víno bude mať
značku „mestské víno“ a bude označené špeciálnymi etiketami s logom mesta, logom výrobcu,
povinné náležitosti, ktoré má etiketa obsahovať (ako napr. symbol mesta), určí prenajímateľ.
Náklady spojené s výrobou etikiet bude v plnom rozsahu znášať nájomca,
s podmienkami:
1. Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu využívať výlučne na dohodnutý účel. Pre prípad nesplnenia
tohto záväzku má prenajímateľ právo na zmluvnú pokutu v sume 1,00 Eur/m² za každý, aj začatý
deň trvania porušenia tohto záväzku.
2. 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, toto uznesenie stratí platnosť.
Návrh na schválenie nájmu vyššie špecifikovaných pozemkov v k. ú. Rača 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 žiadateľ hodlá predmet nájmu trvalo využívať ako
vinice, vinohradnícke plochy alebo vinohrad, tak ako sú definované v zákone č. 313/2009 Z. z.
o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov, žiadateľ dlhodobo pôsobí v k. ú. Rača,
venuje sa pestovaniu hrozna, má záujem o zveľaďovanie týchto pozemkov a rozvíjanie tradície
vinohradníctva v danej oblasti.

Dôvodová správa
PREDMET: Nájom pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy v k. ú. Rača,
pozemky parc. č. 8434/1, parc. č. 8434/2, parc. č. 8436/1, parc. č. 8436/2, parc. č.
8484/1 a parc. č. 8484/2.
ŽIADATEĽ: Vinohradníctvo a vinárstvo Miloš Maťúš, s.r.o.
Detvianska 33
831 06 Bratislava
IČO 36839418
ŠPECIFIKÁCIA NEHNUTEĽNOSTÍ:
pozemok
reg. „C“
LV č.
druh pozemku
celková výmera
8434/1
10625
vinice
2 294 m²
8434/2
10625
trvalé trávne porasty
176 m²
8436/1
10625
vinice
590 m²
8436/2
10625
trvalé trávne porasty
44 m²
8484/1
7003
trvalé trávne porasty
2 753 m²
8484/2
7003
trvalé trávne porasty
2 704 m²

výmera na nájom
2 294 m²
176 m²
590 m²
44 m²
2 753 m²
2 704 m²

spolu výmera:

8 561 m²

ÚČEL: trvalé využívanie predmetu nájmu ako vinice, vinohradníckej plochy alebo vinohradu,
tak ako sú definované v zákone č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení
neskorších predpisov
DOBA NÁJMU: na dobu určitú do 31.12.2038
VÝŠKA NAVRHOVANÉHO NÁJOMNÉHO:
 1,00 Eur/rok/celý predmet nájmu
 vecné plnenie- vo forme vína – nájomca sa zaväzuje odovzdať prenajímateľovi 10% z úrody
vo forme certifikovaného vína (§ 26 zákona č. 313/2009 Z.z.). Toto certifikované víno bude
mať značku „mestské víno“ a bude označené špeciálnymi etiketami s logom mesta, logom
výrobcu, povinné náležitosti, ktoré má etiketa obsahovať (ako napr. symbol mesta) určí
prenajímateľ. Náklady spojené s výrobou etikiet bude v plnom rozsahu znášať nájomca.
SKUTKOVÝ STAV
Vinohradníctvo a vinárstvo Miloš Maťúš, s.r.o. sa obrátilo na hlavné mesto SR Bratislavu
dňa 23. 02. 2018 so žiadosťou o nájom pozemkov registra „C“ parc. č. 8434/1 – vinice vo výmere
2 294 m², parc. č. 8434/2 – trvalé trávne porasty, vo výmere 176 m², parc. č. 8436/1 1 – vinice,
vo výmere 590 m², parc. č 8436/2 – trvalé trávne porasty, vo výmere 44 m², parc. č. 8484/1 – trvalé
trávne porasty, vo výmere 2 753 m² a parc. č. 8484/2 – trvalé trávne porasty, vo výmere 2 704 m²,
k. ú. územie Rača.
Vinohradník Miloš Máťuš sa venuje pestovaniu hrozna už od roku 1992, má bohaté
skúsenosti nielen s pestovaním a starostlivosťou o hrozno, ale tiež skúsenosti a výborné výsledky
s výrobou vína. Distribúciou vína nielen na Slovensku, ale aj do okolitých krajín, by sa hlavné
mesto zviditeľnilo a „mestské víno“ by získalo na prestíži aj na medzinárodnej úrovni.
Vinohradníctvo a vinárstvo Miloš Máťuš je pokračovateľom vinohradníckej rodiny Máťušovcov,
ktorá má v Rači zapustené hlboké historické korene. Hospodári na cca 20 ha viníc. Hrozno
na všetky vína si sama dopestuje s nadštandardným pestovateľským servisom. Hrozná sa nechávajú
dozrieť do úplnej zrelosti, z ktorých sa vo veľkej prevahe vyrábajú prívlastkové vína alebo kvalitné

akostné vína (hektárový výnos akostných vín- 8-10 t/Ha, prívlastkových vín 2-6 t/Ha, od 2009
povolený výnos pre prívlastkové vína 12t/Ha). Vína vyrába prevažne klasickou technológiou
s výnimkou kontrolovaného kvasenia pri bielych vínach. Po šetrnom spracovaní vínka zrejú
v nerezových tankoch, dubových sudoch alebo barikových sudoch. Vína na trh dodáva
bez chemickej stabilizácie a filtrácie, takže víno má priestor na zrenie aj vo fľaši a pri vhodnom
uskladnení určitých druhov vín má priestor aj na niekoľkoročné vyzrievanie. Ťažiskové odrody sú
Frankovka modrá, Rizling rýnsky, Rizling vlašský, Müller Thurgau. Ďalšie pestované odrody sú
Veltlínske zelené, Tramín červený, Sauvignon, Rulandské biele, Rulandské šedé, André, Alibernet.
Vína distribuuje do špeciálnych obchodov, vinoték, hotelov a reštaurácií po celom Slovensku.
Dodáva vína aj do Českej republiky, menšie exporty do Rakúska, Nemecka, Poľska a Talianska.
V k. ú. Rača pôsobil ako samostatne hospodáriaci roľník, neskôr ako spoločnosť
Vinohradníctvo a vinárstvo Miloš Máťuš, s.r.o., so sídlom Detvianska 33, Bratislava.
Vinohradníctvo a vinárstvo Miloš Máťuš, s.r.o. chce robiť dobré meno Rači, ale predovšetkým
hlavnému mestu, ktoré bude týmto spôsobom prezentovať.
Informácia o pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré sú označované
ako vinohrady, resp. vinice a koncept verejnej obchodnej súťaže na prenájom týchto pozemkov
v Bratislave, k. ú. Vinohrady a Rača bola podľa uznesenia Mestskej rady hl. m. SR č. 959/2013
zo dňa 12. 09. 2013 prerokovaná so starostami mestských častí, v ktorých sa nachádzajú vinohrady
za účasti poslancov, ktorí túto problematiku otvorili. Starostovia mestských častí na základe tohto
stretnutia doručili podklady - vytypované územia využívané ako vinohrady, resp. vinice vo svojej
mestskej časti.
Pozemky, o ktoré má žiadateľ záujem, neboli vytypované ako vinohrady, resp. vinice,
nakoľko nejde o ucelené územie. Pozemky parc. č. 8434/1 a parc. č. 8436/1 sú označené ako vinice,
spolu vo výmere 2 884 m², pozemky parc. č. 8434/2, parc. č. 8436/2, parc. č. 8484/1 a parc. č.
8484/2 sú označené ako trvalé trávne porasty, spolu vo výmere 5 677 m². Žiadateľ má záujem
o zveľaďovanie týchto pozemkov a pestovanie hrozna.
Návrh na schválenie nájmu vyššie špecifikovaných pozemkov v k. ú. Rača 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, predkladáme z dôvodu, že žiadateľ hodlá predmet nájmu trvalo
využívať ako vinice, vinohradnícke plochy alebo vinohrad, tak ako sú definované v zákone
č. 313/2009 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov, žiadateľ dlhodobo
pôsobí v k. ú. Rača, venuje sa pestovaniu hrozna, má záujem o zveľaďovanie týchto pozemkov a
rozvíjanie tradície vinohradníctva v danej oblasti.
STANOVISKÁ K NÁJMU :
- oddelenie územného rozvoja mesta: Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007,
v znení zmien a doplnkov stanovuje pre územie, ktorého súčasťou sú predmetné pozemky, v k. ú.
Rača, funkčné využitie územia: vinice, číslo funkcie1202, stabilizované územie. Podmienky
funkčného využitia plôch: Územie špecifickej kategórie poľnohospodárskej zelene s pozemkami
súvisle vysadenými kultúrou viniča vrátane registrovaných viníc v zmysle zákona o vinohradníctve
a vinárstve.
UPOZORNENIE: predmetné pozemky sú dotknuté ochrannými pásmami letiska. Pozemky
parc. č. 8436/1 a 8434/1 sa nachádzajú v území registrovaných viníc v zmysle §11 zákona
č. 182/2005 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve. (uvedené v čl. 4 ods. 14 zmluvy)
- oddelenie stratégie rozvoja mesta a tvorby územnoplánovacích dokumentov: bez pripomienok
- oddelenie dopravného inžinierstva: nemá pripomienky
- oddelenie dopravy: vzhľadom na to, že predmetné pozemky nie sú cestnými pozemkami
miestnych komunikácií I. a II. triedy, z hľadiska cestného správneho orgánu sa nevyjadruje
- oddelenie životného prostredia: nájom pozemkov nie je v rozpore so záujmami životného
prostredia, ochrany mestskej zelene, územnou ani druhovou ochranou prírody a krajiny, s nájmom
pozemkov na uvedený a účel súhlasí
- oddelenie správy komunikácií: z hľadiska správcu komunikácií sa nevyjadruje, z hľadiska správcu
verejného osvetlenia bez pripomienok

- oddelenie účtovníctva a pohľadávok: neeviduje pohľadávku voči žiadateľovi
- oddelenie legislatívno-právne: neeviduje voči žiadateľovi súdny spor
- starosta mestskej časti Bratislava-Rača: súhlasí s nájmom.
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 pozemky 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 pozemkov v Bratislave, parc. č. 8434/1, parc. č. 8434/2, parc. č. 8436/1,
parc. č 8436/2, parc. č. 8484/1 a parc. č. 8484/2, k. ú. Rača, spoločnosti Vinohradníctvo
a vinárstvo Miloš Maťúš, s.r.o., so sídlom v Bratislave“.

ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 08 83 0xxx 18 00
podľa § 663 a nasl. a Občianskeho zákonníka
(ďalej len „zmluva“)

uzatvorená medzi zmluvnými stranami:
Prenajímateľ:
Názov:
sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
variabilný symbol:
IBAN:
(ďalej len „prenajímateľ“)

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor
00 603 481
2020372596
ČSOB, a.s.

a
Nájomca:
Obchodné meno: Vinohradníctvo a vinárstvo Miloš Maťúš, s.r.o.
Zastúpené: Miloš Maťúš
Adresa sídla: Detvianska 33, 831 06 Bratislava
Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro, vložka č. 48115/B
IČO: 36 839 418
DIČ: ...............................
Bankové spojenie (IBAN): .................................
Číslo účtu:.....................................................
Číslo telefónu:..............................................
E-mail:..........................................................
(ďalej len „nájomca“)
(„prenajímateľ“ a nájomca“ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ a jednotlivo ako
„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 nehnuteľnosti – pozemkov registra „C“, parc. č. 8434/1
vo výmere 2 294 m², druh pozemku: vinice, parc. č. 8434/2 vo výmere 176 m², druh
pozemku: trvalé trávne porasty, parc. č. 8436/1 vo výmere 590 m², druh pozemku: vinice,
parc. č. 8436/2 vo výmere 44 m², druh pozemku: trvalé trávne porasty, katastrálne územie
Rača, LV č. 10625, parc. č. 8484/1 vo výmere 2 753 m², druh pozemku: trvalé trávne
porasty, parc. č. 8484/2 vo výmere 2 704 m², druh pozemku: trvalé trávne porasty,
katastrálne územie Rača, LV č. 7003, v podiele: 1/1.
2. Prenajímateľ prenecháva a nájomca prijíma do nájmu za podmienok uvedených v tejto
zmluve pozemky registra „C“, parc. č. 8434/1 vo výmere 2 294 m², druh pozemku: vinice,
parc. č. 8434/2 vo výmere 176 m², druh pozemku: trvalé trávne porasty, parc. č. 8436/1 vo
výmere 590 m², druh pozemku: vinice, parc. č. 8436/2 vo výmere 44 m², druh pozemku:
trvalé trávne porasty, katastrálne územie Rača, LV č. 10625, parc. č. 8484/1 vo výmere
2 753 m², druh pozemku: trvalé trávne porasty, parc. č. 8484/2 vo výmere 2 704 m², druh
pozemku: trvalé trávne porasty, katastrálne územie Rača, LV č. 7003, v podiele: 1/1, 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 predmetu nájmu je trvalé využívanie predmetu nájmu ako vinice,
vinohradníckej plochy alebo vinohradu, tak ako sú definované v zákone č. 313/2009 Z.z.
o vinohradníctve a vinárstve.
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 1,00 Eur/m² 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 určitú a začne plynúť dňom nadobudnutia účinnosti tejto
zmluvy podľa článku 7 odsek 2 tejto zmluvy.
2. Nájomný vzťah môže byť ukončený len niektorým z nasledujúcich spôsobov:
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a/ výpoveďou prenajímateľa, 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 bez predchádzajúceho písomného
upozornenia a bez akýchkoľvek ďalších záväzkov a povinností voči nájomcovi
v prípade:
c1/ ak nájomca nezaplatí dojednané nájomné v lehote splatnosti uvedenej v článku 3
ods. 2 a 3 tejto zmluvy, alebo
c2/ ak nájomca napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu prenajímateľa užíva
predmet nájmu, alebo jeho časť na iný účel ako je dohodnutý touto zmluvou alebo
c3/ ak nájomca napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu prenajímateľa užíva
predmet nájmu, alebo jeho časť v rozpore s touto zmluvou, alebo
c4/ ak nájomca prenechá predmet nájmu, alebo jeho časť do podnájmu alebo inej
dispozície tretej osobe, v rozpore s článkom 5 ods. 3 tejto zmluvy alebo
c5/ ak nájomca neuzatvorí dodatok podľa čl. 4 ods. 15 tejto zmluvy.
3. Nájomca môže okamžite od tejto zmluvy odstúpiť ak:
3.1 predmet nájmu sa stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilým na dohodnuté užívanie.
4. V prípadoch odstúpenia od zmluvy, okrem odstúpenia uvedeného v bode 3.1 tohto článku,
je odstúpenie účinné dňom, kedy písomnosť s prejavom vôle jednej zmluvnej strany
o odstúpení bude 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. xxxx/2018 zo dňa 27. 09. 2018
nasledovne:
1.1 vo výške 1,00 Eur/rok, (slovom: jedno Euro ročne)
1.2 vecným plnením vo forme vína – nájomca sa zaväzuje odovzdať prenajímateľovi
10% z úrody vo forme certifikovaného vína (§ 26 zákona č. 313/2009 Z.z.).
Toto certifikované víno bude mať značku „mestské víno“ a bude označené špeciálnymi
etiketami s logom mesta, logom výrobcu, povinné náležitosti, ktoré má etiketa obsahovať
(ako napr. symbol mesta) určí prenajímateľ. Zmluvné strany sa dohodli, že náklady
spojené s výrobou etikiet bude v plnom rozsahu znášať nájomca.
2. Ročné nájomné vo výške 1,00 Eur (slovom jedno Euro) sa nájomca zaväzuje uhrádzať
počnúc dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy v pravidelných ročných splátkach,
vždy do 15 dňa prvého mesiaca príslušného kalendárneho roka na účet prenajímateľa
č. SK5875000000000025828453 s variabilným symbolom 8830xxx18.
3. Nájomca sa zaväzuje nájomné podľa odseku 1 podbodu 1.2 tohto článku odovzdávať
prenajímateľovi do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka, pričom v záujme vyššej
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kvality nie je podmienkou, aby víno bolo z roka, za ktoré je poskytnuté ako nájomné –
vecné plnenie.
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.
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, 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. 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.
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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 – Rača 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. Nájomca sa zaväzuje umožniť prenajímateľovi alebo ním povereným tretím osobám
kontrolu využívania prenajatých pozemkov a umožniť prenajímateľovi vstup na tieto
pozemky , najmä za účelom kontroly dodržiavania nájomnej zmluvy a platných právnych
predpisov súvisiacich s nájmom. Za nesplnenie tejto podmienky si zmluvné strany dohodli
zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 Eur. Prenajímateľ je oprávnený požadovať úhradu
zmluvnej pokuty za porušenie uvedenej povinnosti a nájomca sa v tomto prípade zaväzuje
zaplatiť zmluvnú pokutu na základe prenajímateľom zaslanej faktúry.
6. Zodpovednosť za škody na predmete nájmu sa riadi ustanoveniami VI. časti, prvej a
druhej hlavy Občianskeho zákonníka.
7. V prípade skončenia nájmu je nájomca povinný uviesť predmet nájmu do pôvodného
stavu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú 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. Za nesplnenie povinnosti
uvedenej v prvej vete tohto odseku, si zmluvné strany dojednali zmluvnú pokutu vo výške
17,00 Eur, za každý aj začatý deň, nasledujúci po dni, v ktorom sa má predmet nájmu
uviesť do stavu podľa prvej vety tohto článku, ktorú má prenajímateľ právo od nájomcu
požadovať. 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. 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 oznamovať každú zmenu (zmenu sídla
nájomcu, zmena vlastníctva pozemkov, ktoré sú v čase uzatvorenia tejto zmluvy vo
vlastníctve nájomcu 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 sankčnej faktúry.
10. V súlade s ust. § 545 Občianskeho zákonníka bolo zmluvnými stranami dohodnuté, že
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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 sídlo nájomcu zapísané v obchodnom registri,
v živnostenskom registri alebo adresa uvedená v záhlaví tejto zmluvy.
12. Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že písomnosť doručená do miesta doručenia
podľa odseku 14 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 14 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.
13. 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.
14. Nájomca berie na vedomie, že predmet nájmu je dotknutý ochrannými pásmami letiska.
Pozemky parc. č. 8436/1 a parc. č. 8434/1 sa nachádzajú v území registrovaných viníc
v zmysle §11 zákona č. 182/2005 Z.z. o vinohradníctve a vinárstva.
Článok 5
Osobitné ustanovenia
1. Pre vylúčene akýchkoľvek pochybností platí, že nájomca je povinný užívať predmet
nájmu výlučne na účel uvedený v článku 1 tejto zmluvy, to znamená za účelom pestovania
viniča na vinohradníckych plochách. Nájomca je povinný pri využívaní predmetu nájmu
postupovať v súlade so zákonom 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve,
predovšetkým je povinný registrovať sa vo vinohradníckom registri vedenom Ústredným
kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca nie je oprávnený postaviť na predmete nájmu
žiadnu stavbu (trvalú ani dočasnú stavbu), s výnimkou oplotenia predmetu nájmu.
3. V prípade porušenia povinnosti nájomcu uvedenej v ods. 2 tohto článku je
prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 20 000,00 Eur
a to aj opakovane. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa tohto odseku zaväzuje
zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry
4. Nájomca je povinný každoročne do.............................zaslať prenajímateľovi hlásenie
o úrode hrozna (v zmysle ust. § 8 ods. 9 zákona č. 313/2009 Z. z.) na predmete nájmu.
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6. Zmluvné strany sa dohodli, že pri zbere hrozna bude prítomná osoba určená
prenajímateľom, nájomca je povinný najneskôr 7 dní vopred ohlásiť prenajímateľovi
termín zberu hrozna na predmete nájmu.
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.
Článok 7
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. xxx/2018 zo dňa 27. 09.2018, ktorého odpis je
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako jej príloha č. 4.
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
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. Pokiaľ sú v tejto zmluve, jej dodatkoch a/alebo prílohách a/alebo osobitných dohodách
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k tejto zmluve, ich dodatkoch alebo prílohách, odkazy na príslušné právne predpisy alebo
ich ustanovenia, ktoré boli medzičasom zmenené, opätovne prijaté alebo priamo či
nepriamo nahradené inými príslušnými právnymi predpismi alebo ich ustanoveniami,
považujú sa tieto odkazy za odkazy na príslušné právne predpisy alebo ich ustanovenia,
ktoré boli zmenené opätovne prijaté alebo priamo či nepriamo nahrádzajú pôvodné
príslušné právne predpisy alebo ich ustanovenia, v ich platnom znení. V prípade, ak sa
niektoré ustanovenie tejto zmluvy ukáže (alebo sa neskôr stane) neplatným alebo
neúčinným alebo neaplikovateľným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy,
ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa zaväzujú dohodou nahradiť neplatné
alebo neúčinné alebo neaplikovateľné ustanovenie novým ustanovením, ktoré zodpovedá
pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného alebo neaplikovateľného
ustanovenia a to v lehote 30 dní odo dňa doručenia výzvy jednej zmluvnej strany druhej
zmluvnej strane.
5. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Kópia z katastrálnej mapy
Príloha č. 2 – LV č. 10625,
Príloha č. 3 – LV č. 7003
Príloha č. 4 – Uznesenie Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy
č. xxx/2018 zo dňa 27. 09. 2018
6. 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.
7. 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.
8. 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 .
9. Táto Zmluva je vyhotovená v siedmich (8) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom
päť (6) rovnopisov dostane prenajímateľ a dva (2) rovnopisy dostane nájomca.
10. 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.
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11. Zánikom účinnosti tejto zmluvy nie je dotknutá účinnosť tých ustanovení zmluvy, ktorých
účinnosť podľa tejto zmluvy a/alebo vzhľadom na ich úpravu a/alebo povahu má trvať aj
po ukončení účinnosti tejto zmluvy.

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

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

Prenajímateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava

Nájomca:
Vinohradníctvo a vinárstvo Miloš
Maťúš, s.r.o.

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

.................................................................
Miloš Maťúš
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