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

 
sa nahrádza nasledovným znením textu: 
„dlhodobý nájom pozemkov registra „C“ KN, k .ú. Petržalka, LV č. 3928, parc. č. 1111/48  - 
ostatné plochy vo výmere 18 564 m², parc. č. 1111/49 – ostatné plochy vo výmere  2 901 m², parc. 
č. 1111/50 – ostatné plochy vo výmere 544 m², parc. č. 1111/51 – ostatné plochy vo výmere 263 



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



Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 864/2002 
zo dňa 20. 06. 2002, v znení uznesenia č. 737/2005 zo dňa 30. 06. 2005, uznesenia č. 267/2007 
zo dňa 22.11.2007 a uznesenia č. 913/2012 zo dňa 13. 12. 2012, ktorými bol schválený dlhodobý 
nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1111/48,1111/49,1111/50,1111/51,1111/70, 
1111/72, pre spoločnosť PETRŽALKA CITY, a.s., so sídlom Panenská 6 v Bratislave predkladáme 
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu, že nájomca požiadal o zmenu a doplnenie 
Zmluvy o dlhodobom nájme pozemkov č. 18-83-0360-06-00 zo dňa 22. 05. 2006, v znení dodatkov 
formou uzatvorenia dodatku č. 3 k nájomnej zmluve, ktorým sa upravia podmienky nájmu: 
- Zosúladenie právneho a faktického stavu v rámci zmluvného vzťahu založeného nájomnou 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

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

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

 
ŽIADATEĽ/NÁJOMCA: PETRŽALKA CITY, a.s. 

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

 
ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKOV : 

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

     93684 m² 
 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
SKUTKOVÝ STAV: 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

skončení nájmu 
 

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 864/2002 zo 
dňa 20.06.2002, v znení uznesenia č. 737/2005 zo dňa 30.06.2005, uznesenia č. 267/2007 zo dňa 
22.11.2007 a uznesenia č. 913/2012 zo dňa 13.12.2012, ktorými bol schválený dlhodobý nájom 
pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1111/48,1111/49,1111/50,1111/51,1111/70, 
1111/72, pre spoločnosť PETRŽALKA CITY, a.s., so sídlom Panenská 6 v Bratislave predkladáme 
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu, že nájomca požiadal o zmenu a doplnenie 
Zmluvy o dlhodobom nájme pozemkov č. 18-83-0360-06-00 zo dňa 22. 05. 2006, v znení dodatkov 
formou uzatvorenia dodatku č. 3 k nájomnej zmluve, ktorým sa upravia podmienky nájmu: 
- Zosúladenie právneho a faktického stavu v rámci zmluvného vzťahu založeného nájomnou 

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

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

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



- Korekcia nepresných zmluvných formulácií 
 

STANOVISKÁ 
 Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. uzatvoriť Dodatok č. 18-83-0360-06-03 k nájomnej zmluve, ktorý je prílohou tohto materiálu. 
 
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 schváliť zmenu uznesenia MsZ týkajúcu sa dlhodobého nájmu hore uvedených 
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 zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 864/2002 zo dňa 20. 06. 2002, v znení uznesenia č. 737/2005 zo dňa 30. 06. 2005, uznesenia 
č. 267/2007 zo dňa 22. 11. 2007 a uznesenia č. 913/2012 zo dňa 13. 12. 2012, ktorými bol 
schválený dlhodobý nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 
1111/48,1111/49,1111/50, 1111/51,1111/70,1111/72, pre spoločnosť PETRŽALKA CITY, a.s., 
so sídlom v Bratislave“. 
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DODATOK č. 18-83-0360-06-03 
k Zmluve o dlhodobom nájme pozemkov č.  18-83-0360-06-00 

v znení Dodatku č. 18-83-0360-06-01 zo dňa 18.11.2008  
a Dodatku č. 18-83-0360-06-02 zo dňa 13.02.2013 

 
Zmluvné strany : 
 
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:  1883036006 
IBAN:    SK5875000000000025828453 
 
(ďalej len „prenajímateľ“) 
 
a 
 
Nájomca: 
Obchodné meno:  PETRŽALKA CITY, a.s. 
Sídlo:    Panenská 6, 811 03 Bratislava  
Zastupuje:   JUDr. Pavel Bagin, predseda predstavenstva spoločnosti 

podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu 
Bratislava I, Oddiel : Sa, Vložka číslo : 3925/B.  

Peňažný ústav:  Tatra banka a.s. 
Číslo účtu (IBAN):  SK22 1100 0000 0026 2073 1946 
IČO:    35 933 372 
DIČ:    2022013620 
 
(ďalej len “nájomca”) 

 
 

uzatvárajú tento Dodatok č. 18-83-0360-06-03 k Zmluve o dlhodobom nájme pozemkov č. 18-83-
0360-06-00 zo dňa  22.05.2006, v znení Dodatku č. 18-83-0360-06-01 zo dňa 18.11.2008 
a Dodatku č. 18-83-0360-06-02 zo dňa 13.02.2013 (ďalej len “dodatok"): 
 

 
Článok I 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Nájomca a prenajímateľ uzatvorili dňa 22.05.2006 Zmluvu o dlhodobom nájme pozemkov 
č. 18-83-0360-06-00 v znení Dodatku č. 18-83-0360-06-01 zo dňa 18.11.2008 a Dodatku č. 18-
83-0360-06-02 zo dňa 13.02.2013 (ďalej len „zmluva“). Predmetom nájmu sú pozemky registra 
„C“ KN, k.ú. Petržalka, zapísané na liste vlastníctva č. 3928 ako parc. č. 1111/49 – ostatné 
plochy o výmere 2901 m2, parc. č. 1111/70 – ostatné plochy vo výmere 54221 m2, parc. č. 
1111/72 – zastavané plochy vo výmere 17177 m2, parc. č. 1111/48 – ostatné plochy vo výmere 
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18564 m2, parc. č. 1111/50 – ostatné plochy vo výmere 544 m2, parc. č. 1111/51 – ostatné 
plochy vo výmere 263 m2, celkovo 93670 m2, nachádzajúce sa na Rusovskej ceste v Bratislave, 
za účelom vytvorenia majetko-právneho vzťahu nájomcu k predmetu nájmu v procese prípravy 
a realizácie investičného projektu „Kultúrno-spoločenského športového centra Bratislava-
Petržalka“ (ďalej len „Centrum“). Nájomná zmluva bola uzatvorená na dobu určitú do 
31.08.2052. 

 
2. Podaním zo dňa 23.05.2018 nájomca navrhol zmenu a doplnenie zmluvy uzatvorením dodatku 

č. 3 k  zmluve, ktorým sa upravia podmienky nájmu,  najmä: 
 

- zosúladenie právneho a faktického stavu v rámci zmluvného vzťahu založeného nájomnou 
zmluvou pri zohľadnení časovej etapizácie realizácie Centra, 

- úprava ustanovení týkajúcich sa rozsahu vecných plnení a možností ich zápočtu 
v jednotlivých fázach prípravy a realizácie Centra, za účelom dosiahnutia efektívneho 
rozvoja mestského parku a ostatných stavieb verejnoprospešného charakteru v rámci Centra, 
a to najmä v záujme dosiahnutia časovej akcelerácie prípravy a následnej výstavby Centra, 

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

 
3. V súlade s návrhom nájomcu podľa odseku 2 tohto článku sa zmluvné strany dohodli na 

uzatvorení tohto dodatku k  zmluve.  
 

 
Článok  II 

Predmet dodatku 
 

1.   V Článku I sa odseky 1 a 2 zmluvy menia, dopĺňajú  a znejú:  
 

„1. Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľností – pozemkov registra „C“ KN,  
 

parcelné č. 1111/48 s výmerou 18564 m2, druh pozemku: ostatné plochy  
parcelné č. 1111/49 s výmerou 2901 m2, druh pozemku: ostatné plochy  
parcelné č. 1111/50 s výmerou 544 m2, druh pozemku: ostatné plochy  
parcelné č. 1111/51 s výmerou 263 m2, druh pozemku: ostatné plochy  
parcelné č. 1111/70 s výmerou 54221 m2, druh pozemku: ostatné plochy  
parcelné č. 1111/72 s výmerou 17177 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria  

zapísané na liste vlastníctva č. 3928, v podiele: 1/1 
  parcelné č. 1111/69 s výmerou 13144 m2, druh pozemku: ostatné plochy 
  zapísaný na liste vlastníctva č. 2644, v podiele: 1/1 
  katastrálne územie Petržalka 
 
2. Prenajímateľ prenecháva a nájomca prijíma do nájmu za podmienok uvedených v tejto 

zmluve pozemky registra „C“ KN, katastrálne územie Petržalka, LV č. 3928 a č. 2644 
parcelné č. 1111/48, druh pozemku: ostatné plochy s výmerou 18564 m2 v celosti 
parcelné č. 1111/49, druh pozemku: ostatné plochy s výmerou 2901 m2 v celosti  
parcelné č. 1111/50, druh pozemku: ostatné plochy s výmerou 544 m2 v celosti  
parcelné č. 1111/51, druh pozemku: ostatné plochy s výmerou 263 m2 v celosti  
parcelné č. 1111/70, druh pozemku: ostatné plochy s výmerou 54221 m2 v celosti  
parcelné č. 1111/72, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria s výmerou 17177 m2  
v celosti  
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časť parcelné č. 1111/69, druh pozemku: ostatné plochy s výmerou 14 m2  
celkovo vo výmere 93684 m2, ako je to zakreslené v kópii z katastrálnej mapy (ďalej len 
„predmet nájmu“ alebo „pozemky“). Kópia z katastrálnej mapy a listy vlastníctva č. 3928, 
1748, sú neoddeliteľnými súčasťami tejto zmluvy ako prílohy č. 1 - 3“.  
 
 

2.   V Článku I  zmluvy sa pôvodné znenie odseku 3 nahrádza nasledovným znením: 
 

„3. Účelom nájmu je vytvorenie majetkovo-právneho vzťahu nájomcu k predmetu nájmu 
v procese prípravy, realizácie a následného užívania resp. prevádzky investičného projektu 
„Kultúrno-spoločenského športového centra Bratislava – Petržalka – PETRŽALKA CITY“ 
v súlade s územným plánom prenajímateľa  až do doby ukončenia nájmu“. 

 
 
3. V Článku III odsek 2 písm. d) zmluvy sa vypúšťajú body da) až dc) a bod dd) sa označuje 

ako bod d), ktorý znie:  
 
 „d) prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od nájomnej zmluvy, ak z preukázateľných dôvodov 

na strane nájomcu dôjde k porušeniu ustanovenia čl. IV ods. 2 bod 2.1 zmluvy, tzn. zo 
strany nájomcu nedôjde k predloženiu dokladov preukazujúcich výšku vynaložených 
nákladov spojených s rozsahom činností vykonaných na predmete nájmu podľa  čl. IV ods. 
2 bod 2.1 zmluvy za predchádzajúci kalendárny rok a nájomca nesplní povinnosť uhradiť 
nájomné v lehote podľa čl. IV ods. 2 bod 2.4 tejto zmluvy, a súčasne v súlade s  čl. IV ods. 2 
bod 2.3 tejto zmluvy, nebude možné započítať odsúhlasené investície minulých období“. 

 
 
4. V Článku IV zmluvy sa pôvodné znenie odsekov 1 a 2 nahrádza novým znením: 
 

„1. Nájomné za predmet nájmu je stanovené v nasledovnej výške: 
 
1.1 Nájomné podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. ...../2018 zo dňa .........2018 vo výške: 
 

a) 0,66 Eur/m2/rok od 01.01.2008 do nadobudnutia právoplatnosti územného 
rozhodnutia na stavbu Centra, čo predstavuje pri výmere 93684 m2 ročne sumu 
62 194,78 Eur (slovom: šesťdesiatdvatisícstodeväťdesiatštyri Eur sedemdesiatosem 
centov), štvrťročne sumu 15 548,70 Eur; 
 

b) 3,65 Eur/m2/rok odo dňa nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia na 
stavbu Centra, do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné 
rozhodnutie na stavbu Centra, čo predstavuje pri výmere 93684 m2  ročne sumu  
342 071,30 Eur (slovom: tristoštyridsaťdvatisícsedemdesiatjeden Eur a tridsať centov), 
štvrťročne sumu 85 517,83 Eur; 

 
c)  12,78 Eur/m2/rok odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na 

stavbu Centra, čo predstavuje pri výmere 93684 m2 ročne sumu  1 197 249,50 Eur 
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(slovom: miliónstodeväťdesiatsedemtisícdvestoštyridsaťdeväť Eur päťdesiat centov), 
štvrťročne sumu 299 312,37 Eur. 

 
1.1.1 Rozdiel medzi výškou nájomného uhrádzaného podľa  Zmluvy o dlhodobom nájme 
pozemkov č. 18-83-0360-06-00, v znení dodatkov č. 18-83-0360-06-01 a č. 18-83-0360-
06-02 a výškou nájomného dohodnutou Dodatkom č. 18-83-0360-06-03 do 31.12.2018 sa 
nájomca s prenajímateľom zaväzujú vysporiadať do 90 dní od účinnosti Dodatku č. 18-83-
0360-06-03. 
1.1.2 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že v prípade 
realizácie stavby Centra v jednotlivých stavebných etapách, sa bude príslušná sadzba 
nájomného podľa čl. IV ods. 1 bodu 1.1 písm. b) a/alebo c) tejto zmluvy aplikovať vo 
vzťahu k tej časti predmetu nájmu, na ktorej bude pripravovaná/realizovaná tá časť Centra, 
ku ktorej nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o umiestnení stavby, resp. kolaudačné 
rozhodnutie vydané príslušným stavebným úradom. Vo vzťahu k ostatným častiam 
predmetu nájmu sa bude aplikovať sadzba nájomného podľa čl. IV ods.1 bod 1.1 písm. a) 
tejto zmluvy. 
1.1.3 Nájomca sa zaväzuje predložiť prenajímateľovi osobitný geometrický plán pre 
príslušnú stavebnú etapu, na základe ktorého bude nájomné podľa čl. IV ods. 1 tejto 
zmluvy vyčíslené podľa záberu a účelu využitia z jednotlivých parciel pre uzatvorenie 
dodatku k nájomnej zmluve. 

 
1.2  Nájomné bude stanovené vo výške 0,66 Eur/m2/rok podľa čl. IV ods. 1 bodu 1.1. písm. a) 

tejto zmluvy za časť predmetu nájmu, ktorá bude tvoriť verejné plochy a komunikácie 
vybudované ako súčasť Centra, a ktorá zostane v správe nájomcu za celú časť predmetu 
nájmu, určenú v súlade s  čl. IV ods. 3 tejto zmluvy. 

 

2. Ročné nájomné uvedené v čl. IV ods. 1 tejto zmluvy sa nájomca zaväzuje uhrádzať 
nasledovne: 

 
2.1 Nájomca bude nájomné uhrádzať primárne vecným plnením v nasledujúcom rozsahu 

investícií: 
 

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

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

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

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

e) asanácia stavieb na pozemku parc. CKN č. 1111/48 v súvislosti s kultiváciou územia 
pre výstavbu Centra. 
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 2.1.1 Nájomca sa zaväzuje predložiť komisii zriadenej prenajímateľom vždy k 31.01. 
nasledujúceho kalendárneho roka doklady preukazujúce výšku vynaložených nákladov 
spojených s rozsahom činností vykonaných na predmete nájmu podľa čl. IV ods. 2 bodu 2.1 
tejto zmluvy za predchádzajúci kalendárny rok. 

 2.1.2 Po odsúhlasení výšky týchto nákladov (ďalej iba „odsúhlasené investície“) budú tieto 
započítané s nájomným podľa čl. IV ods.1 bodu 1.1 písm. a) až c) tejto zmluvy v súlade 
s § 580 Občianskeho zákonníka, vždy k 15. dňu mesiaca nasledujúceho po odsúhlasení 
investícii a k tomuto dňu prenajímateľ zašle nájomcovi písomné potvrdenie o vykonaní 
zápočtu. 

 2.1.3 Vecné plnenia budú nájomcom protokolárne odovzdané prenajímateľovi 
a prenajímateľom prevzaté na základe písomnej výzvy nájomcu, v lehote do 15 dní odo dňa 
doručenia písomnej výzvy nájomcu. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa Zmluvné 
strany dohodli, že v prípade, ak bude predmetom odovzdania stavba, je nájomca povinný 
prenajímateľovi odovzdať rozhodnutie príslušného orgánu povoľujúce užívanie 
odovzdávanej stavby (resp. iné rozhodnutie), pokiaľ sa v zmysle platných právnych 
predpisov pre takýto typ stavby rozhodnutie, povoľujúce užívanie stavby, vydáva.  
2.1.4 Preberanie odsúhlasených investícií možno vykonať po vecnej kontrole položiek 
v relevantných faktúrach, v stavebnom denníku, v certifikátoch a položkovom vyjadrení 
jednotlivých prvkov použiteľných na započítanie odsúhlasených investícií, z ktorej sa spraví 
zápis. K protokolárnemu prevzatiu vybudovaných investícii môže dôjsť po ich skolaudovaní 
a tieto môžu byť následne predmetom započítania. 

 
2.2 V prípade, že odsúhlasené investície za predchádzajúci/príslušný kalendárny rok nedosiahnu 

výšku nájomného uvedeného v čl. IV ods. 1 tejto zmluvy za tento kalendárny rok, nájomca 
sa zaväzuje rozdiel doplatiť na účet prenajímateľa uvedený v  čl. IV ods. 2 bod 2.4 tejto 
zmluvy, vždy do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po odsúhlasení investícii. 

 
2.3 V prípade, že suma odsúhlasených investícii za predchádzajúci/príslušný kalendárny rok 

presiahne výšku nájomného stanoveného podľa čl. IV ods. 1 tejto zmluvy za tento 
kalendárny rok, bude suma odsúhlasených investícii prevyšujúca sumu nájomného za 
predchádzajúci/príslušný kalendárny rok započítaná na nájomné v nasledujúcich 
kalendárnych rokoch, bez potreby opätovného odsúhlasenia komisiou. Ustanovenia 
o spôsobe započítania uvedené v   čl. IV ods. 2 bod 2.1 tejto zmluvy sa v tomto prípade 
použijú analogicky.  

 
2.4 V prípade, ak nájomca nepredloží komisii podľa čl. IV ods. 2 bod 2.1 tejto zmluvy, t. zn. 

k 31.01. nasledujúceho kalendárneho roka žiadne doklady preukazujúce výšku 
vynaložených nákladov spojených s rozsahom činností vykonaných na predmete nájmu 
podľa čl. IV ods. 2 bod 2.1 tejto zmluvy v predchádzajúcom roku, resp. nenastane situácia 
podľa čl. IV ods. 2 bod 2.3 tejto zmluvy (t. zn. nebude možné započítať odsúhlasené 
investície minulých období), je nájomca povinný uhradiť nájomné za predchádzajúci 
kalendárny rok do 15.2. nasledujúceho kalendárneho roka v prospech účtu prenajímateľa 
vedeného v ČSOB, a.s., IBAN: SK58 7500 0000 0000 2582 8453 (variabilný symbol: 
1883036006)“. 
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5.    V článku IV sa pôvodné znenie odseku 5 vypúšťa a nahrádza nasledovným znením: 
 

„5.   Nájomné  a  ostatné  finančné  plnenia  sa  považujú  za  uhradené dňom pripísania na účet 
        Prenajímateľa  alebo  momentom  zápočtu  v  súlade s  čl. IV ods. 2 bod 2.1, resp. bod 2.3  
        tejto zmluvy“. 

 
6.    V článku IV sa pôvodné znenie odseku 7 vypúšťa a nahrádza nasledovným znením: 
 

„7.   Prenajímateľ  je  oprávnený  meniť  každoročne  k  01.04.  výšku nájomného dohodnutého  
        v zmluve  o  výšku  miery  inflácie  stanovenej  Štatistickým úradom SR za bezprostredne  
        predchádzajúci    kalendárny   rok   a   zverejnenú    Štatistickým   úradom  SR  v  januári  
        nasledujúceho  roka.    Zvýšenie   nájomného  prenajímateľ  oznámi  nájomcovi  písomne  
        zaslaním doporučenej zásielky na adresu nájomcu bez potreby uzavrieť dodatok k zmluve.   

 Zvýšené  nájomné  je  nájomca  povinný  platiť  za  obdobie od 01.04. v termíne splatnosti   
 nájomného dohodnutého v zmluve“.  

 
7.  V článku V odsek 3 znie:  
 

„3.   Nájomca  nie  je  oprávnený  dať  predmet  nájmu alebo jeho  časť do podnájmu alebo inej  
dispozície tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, 
s výnimkou činností spojených s realizáciou a užívaním Centra. Pre vylúčenie 
akýchkoľvek pochybností, nie je nájomca oprávnený predmet nájmu, resp. jeho časť dať 
do podnájmu a/alebo inej dispozície tretej osobe bez súhlasu prenajímateľa výhradne ani 
v tom prípade, ak bude táto tretia osoby užívať predmet nájmu, resp. jeho časť v súvislosti 
s realizáciou a užívaním Centra – t. zn. v súlade s účelom nájmu podľa tejto zmluvy. 
Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že pokiaľ nájomca požiada o udelenie súhlasu so 
zriadením podnájomného práva alebo užívacieho práva k predmetu nájmu alebo jeho časti 
v prospech tretej osoby, je prenajímateľ povinný sa vyjadriť k žiadosti v lehote do 90 dní 
odo dňa doručenia žiadosti nájomcu. Žiadosť nájomcu musí obsahovať nasledovné údaje: 
a) označenie nájomcu 
b) označenie predmetu nájmu alebo jeho časti, kde nájomca žiada o udelenie súhlasu so  

   zriadením podnájmu alebo užívacieho práva (napr. vo forme grafickej prílohy) 
c) označenie tretej osoby 
d) dobu trvania podnájmu alebo užívacieho práva 

 
 Za porušenie povinnosti nájomcu podľa prvej vety tohto odseku zmluvy, je nájomca 

povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 66,00 Eur, a to za každý, aj 
začatý deň trvania porušenia tejto povinnosti“. 

 
8. V článku V sa vypúšťa odsek 6 a pôvodné odseky 7 až  11 tohto článku sa označujú ako 

odseky  6 až 10. 
 
9. V článku V zmluvy sa v novooznačenom odseku 6 číslovka 50 000,-Sk mení na číslovku 

16 600,00 Eur, v novooznačenom odseku 7 sa číslovka 5 000,-Sk mení na číslovku 166,00 
Eur a  v novooznačenom odseku 11  sa číslovka 1 000,-Sk mení na číslovku 33,00 Eur. 
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10.  V článku V zmluvy odsek 6 znie: 
 

„6.  Najneskôr  ku  dňu  skončenia  nájmu  z  dôvodu  akéhokoľvek  porušenia  tejto  zmluvy zo  
strany nájomcu bez zavinenia prenajímateľa, v prípade, že táto skutočnosť nastane pred 
vydaním prvého kolaudačného rozhodnutia na stavbu v rámci projektu Centra, je nájomca 
povinný uviesť predmet nájmu do pôvodného stavu, pokiaľ sa s prenajímateľom nedohodne 
inak a súčasne bude uvedenie predmetu nájmu do pôvodného stavu z hľadiska 
hospodárnosti účelné. V prípade, že nepríde k dohode zmluvných strán, ani k splneniu 
povinnosti zo strany nájomcu, a súčasne bude splnená podmienka hospodárnosti podľa 
predchádzajúcej vety tohto odseku zmluvy, je prenajímateľ oprávnený uviesť predmet 
nájmu do pôvodného stavu na náklady a riziko nájomcu s tým, že uvádzanie predmetu 
nájmu do pôvodného stavu bude vykonávané v súčinnosti s nájomcom a náklady budú 
spoločne vopred odsúhlasované medzi prenajímateľom a nájomcom. Za preukázateľné 
nesplnenie povinnosti uvedenej v prvej vete tohto odseku je nájomca povinný zaplatiť 
prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 16 600,00 Eur“. 

 
 

Článok III 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za nápadne 

nevýhodných podmienok,  prečítali ho, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu 
žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 
2. Tento dodatok sa vyhotovuje v siedmich (7) rovnopisoch s platnosťou originálu,  päť (5) pre 

prenajímateľa a dve (2) pre nájomcu.  
 
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka 
v spojení s  § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 
 
 
 
 

V Bratislave ...........................    V Bratislave .......................... 
 
 Prenajímateľ:       Nájomca: 
 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  PETRŽALKA CITY, a.s. 
 
 
 
 
 .....................................................    .......................................................
 JUDr. Ivo Nesrovnal      JUDr. Pavel Bagin 

primátor     predseda predstavenstva spoločnosti 


