
MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY 
 
 
Materiál na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa  15.12.2011 
 
 
 

N Á V R H 
na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov  

v Bratislave,  k. ú. Petržalka, parc. č. 5417/4 a parc. č. 5430   
pre Zberné suroviny a.s. so sídlom v Žiline 

 

 
 
 
 
 

December 2011 
 
 

 
Predkladateľ: 
 
Ing. Viktor  S t r o m č e k   v. r. 
riaditeľ magistrátu 
 
 
 
 
Zodpovedný: 
 
JUDr. Yvetta  H a h n o v á   v. r. 
vedúca oddelenia nájmov nehnuteľností 
 
 
 
 
 
Spracovateľ: 
 
JUDr. Beáta  N a g y o v á   v. r.  
referát nájmov 
 
 
 
 
 

 
Materiál obsahuje: 
 
1. Návrh uznesenia 
2. Dôvodovú správu  
3. Žiadosť 
4. Výpis z obchodného registra 
5. List vlastníctva  
6. Snímku z katastrálnej mapy  
7. Situáciu 
8. Územnoplánovaciu informáciu 
9. Výpis zo zasadnutia Komisie finančnej 

stratégie a pre správu a podnikanie 
s majetkom mesta zo dňa 29.11.2011 

10. Stanovisko starostu mestskej časti 
Bratislava-Petržalka zo dňa 26.08.2011 

11. Fotodokumentáciu 
12. Návrh nájomnej zmluvy 
 
 
 



 
 

kód    5.3 
                                                                                                                                  5.3.1 

 
 

Návrh uznesenia 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 

s ch v a ľ u j e 
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nájom pozemkov v k. ú. Petržalka, parc. č. 5430 – 
ostatné plochy vo výmere 2048 m2 v celosti, za účelom prevádzkovania Miestnej výkupne 
druhotných surovín na Šustekovej ulici v Bratislave, časti parc. č. 5417/4 – zastavané plochy a 
nádvoria vo výmere 80 m2 , za účelom prístupu do areálu výkupne, pre Zberné suroviny a.s. so 
sídlom Kragujevska 3 v Žiline, IČO : 35 701 986, na dobu 5 rokov, za nájomné : 

1. 4 Eur/m2/rok – za plochu areálu výkupne 
2. 12 Eur/m2/rok – za plochu prístupu 

 
s podmienkou : 
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v mestskom 
zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto 
uznesenie stratí platnosť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
PREDMET :    Nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, Šustekova ulica. 
 
ŽIADATE Ľ :  Zberné suroviny a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina 
 
ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKOV : 
                                                                                                 Celková        výmera na 
     K.ú.          Parc. č.     LV č.    druh pozemku                      výmera          prenájom       
Petržalka       5417/4      1748     zastav. plochy                      2282 m2             80 m2  
Petržalka       5430         1748     ostatné plochy                      2048 m2         2048 m2           
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Spolu                                                                                                              2128 m2        
 
Pozemky sú vo vlastníctve hlavného mesta. Parc. č. 5417/4 je podľa identifikácie súčasťou 
parc. č. 5920/14 vedenej na LV pred ZMVM č. 1748.  
 
DOBA  NÁJMU :   Nájomná zmluva bude uzavretá na dobu určitú 5 rokov. 
 
ÚČEL : Prevádzkovanie Miestnej výkupne druhotných surovín. 
 
VÝŠKA NAVRHOVANÉHO NÁJOMNÉHO :   je stanovená nasledovne : 
1. pre pozemok parc. č. 5417/4, ktorého časť s výmerou 80 m2 bude využívaná pre účely 

prístupu do areálu výkupne je nájomné stanovené vo výške v zmysle Rozhodnutia č. 
28/2011, položka 12 – prístup na pozemok pre podnikateľské účely – vo  výške 12 
Eur/m2/rok, 

2. pre pozemok parc. č. 5430 s celkovou výmerou 2048 m2 využívaný ako areál výkupne 
navrhujeme nájomné podľa pôvodného Rozhodnutia č. 4/2010 analogicky podľa 
položky 11 – dočasná skládka – vo výške 4 Eur/m2/rok , z dôvodu že jednak účel nájmu 
nemá charakter „dočasnej“ skládky a jednak výška nájomného v zmysle navrhovanej 
zmeny Rozhodnutia č. 28/2011 14 Eur/m2/rok, by pri výmere pozemku 2048 m2 bola 
likvida čná.  

Ročné nájomné predstavuje 9 152 Eur.  
Vzhľadom na charakter nájmu, výmeru pozemku, ako aj zabezpečovaniu činnosti v súčinnosti 
so spoločnosťou OLO a.s., ktorá má v areáli na základe požiadavky hlavného mesta 
umiestnený 1 veľkokapacitný kontajner na stavebný odpad a 2 veľkokapacitné kontajnery na 
objemný odpad, žiadateľ žiada aj o zníženie sadzby 4 Eur/m2/rok.  
 
SKUTKOVÝ  STAV :  
 Nájom pozemkov uvedený v návrhu uznesenia je predložený ako prípad hodný 
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov z nižšie uvedených dôvodov :  

Žiadateľ užíva nehnuteľnosť parc. č. 5430 za účelom prevádzkovania Miestnej výkupne 
druhotných surovín a listom zo dňa 04.08.2011 požiadal hlavné mesto SR Bratislavu o nájom 
uvedeného pozemku a zároveň požiadal o zníženie navrhovanej výšky nájomného. V užívaní 
nehnuteľnosti pokračuje na základe právneho nástupníctva. Pôvodne Zberné suroviny 
Bratislava a.s., ktoré areál užívali pravdepodobne od roku 1990, sa zlučovali v rokoch 2003-4 
s viacerými spoločnosťami, aj so žiadateľom, ktorý nájomnú zmluvu ani Rozhodnutie 
o povolení užívania areálu nepredložil, nakoľko pravdepodobne došlo k ich strate v čase 
zlučovania spoločností.  

Stavba „Výkupne druhotných surovín“ zahŕňa okrem prevádzkovej stavby aj oplotenie, 
betónovú plochu a prípojky – vodovodnú, kanalizačnú a elektrickú.  
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Žiadosť o zníženie výšky nájomného žiadateľ odôvodnil tým, že zabezpečoval pre 
hlavné mesto SR Bratislavu v areáli Miestnej výkupne druhotných surovín nepretržité 
umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na odvoz komunálnych a drobných stavebných 
odpadov ním poverenou organizáciou na odvoz a likvidáciu odpadov (OLO a.s.), zabezpečoval 
vo svojich miestnych výkupniach pre hlavné mesto od roku 1995 separovaný zber žiariviek. 
Zamestnanci žiadateľa zabezpečovali : - ukladanie odpadu do kontajnerov separátne, - ochranu 
pred poškodením prípadným odcudzením kontajnerov, - odovzdávanie odpadu len od 
fyzických osôb, nepodnikateľov, - evidenciu o osobách, predmete odpadu, opisom a 
množstvom, ktoré odpad odovzdávali, - ohlasovaciu povinnosť pre odvoz kontajnerov mestom 
poverenou organizáciou. 

Na základe požiadavky hlavného mesta v areáli Miestnej výkupne druhotných surovín 
sú naďalej umiestnené veľkokapacitné kontajnery na odvoz komunálnych a drobných 
stavebných odpadov určené pre obyvateľov hlavného mesta. 

Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave vydal Rozhodnutie č. 
ZPH/2008/05699-1/III/DAD zo dňa 14.08.2008, týkajúce sa prevádzkovania zariadenia na zber 
odpadov a na zber odpadu z elektrozariadení pre prevádzky Miestnych výkupní druhotných 
surovín v Bratislave (Astronomická, Račianska, Pri Mlyne vo Vajnoroch, Račianska – 
Krasňany, Šustekova, Osuského) na dobu do 31.07.2011. Dňa 19.07.2011 vydal právoplatné 
Rozhodnutie č. ZPH/2011/03194-1/III/DAD, ktorým zmenil pôvodné rozhodnutie z roku 2008.  

Zmena sa týka : 
1. predĺženia doby platnosti rozhodnutia -  „Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber 

odpadov sa udeľuje na dobu určitú, od 01.08.2011 do 29.02.2012, pokiaľ nenastanú dôvody 
na jeho zmenu, zrušenie alebo stratu platnosti podľa § 75 zákona č. 223/2001 Z.z. 
o odpadoch“, t.j. do pravdepodobného ukončenia procesu posudzovania vplyvov činnosti 
na životné prostredie podľa zákona č.  24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie. 

2. zrušenie odpadov č. druhu 15 01 10 (Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo 
kontaminované nebezpečnými látkami), 16 06 01 (Olovené batérie), 17 04 09 (Kovový 
odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami), 

3. zrušenia bodu B), t.j. súhlasu na zber alebo spracovanie odpadu z elektrozariadení podľa § 
7 ods. 1 písm. r) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. 

 
Hlavné mesto SR Bratislava v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnilo dňa 29.11.2011 na internete a dňa 
29.11.2011 na úradnej tabuli svoj zámer prenajať uvedené pozemky z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa.  

 
STANOVISKÁ   K  NÁJMU : 
• oddelenia správy nehnuteľností – pozemky sú vo vlastníctve Hlavného mesta SR 

Bratislavy, neboli zverené do správy príslušnej mestskej časti, neboli na ne uplatnené 
reštitučné nároky.   

• oddelenia územného rozvoja mesta  – Územný plán hlavného mesta SR Bratislava, rok 
2007, v znení zmien a doplnkov, podľa záväznej časti stanovuje pre záujmové územia 
funkčné využitie území : zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti, kód 501.  
Územie je definované ako rozvojové, v rámci ktorého je navrhovaná nová výstavba na 
doteraz nezastavaných plochách, zásadná zmena funkčného využitia alebo zmena spôsobu 
zástavby veľkého rozsahu. 
V danom území umiestnenie zariadenia na separovaný zber odpadov je v danej lokalite 
neprípustné. Vzhľadom na uvedené je možné využívať jestvujúci areál na požadovaný účel 
len krátkodobo na dobu 5 rokov 

• oddelenia územného plánovania, referát generelov technickej infraštruktúry – súhlasné 
stanovisko, s podmienkami : vydania súhlasu vlastníka kanalizácie na pozemku,  k zámeru 
je potrebné stanovisko ZSE a.s. v ochrannom pásme je Trafostanica Petržalka II. 

2 



• oddelenia dopravného plánovania a riadenia dopravy – súhlasné stanovisko, záber 
pozemkov nie je v kolízii so žiadnym dopravným výhľadovým zámerom 

• oddelenia cestného hospodárstva – súhlasné stanovisko, pri prevádzkovaní výkupne 
rešpektovať a nepoškodiť podzemné káblové zariadenie verejného svetlenia 

• oddelenia životného prostredia – súhlasné stanovisko, s podmienkami : - dodržiavať zák. č. 
223/2001 Z.z. o odpadoch a vyhlášku MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonávaní niektorých 
ustanovení zákona, - dodržiavať VZN č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi, - dodržiavať čistotu a poriadok podľa VZN mestskej časti 

• mestskej časti Bratislava- Petržalka – súhlasné stanovisko len za podmienky krátkodobého 
prenájmu 

 
 
• Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 

29.11.2011 – odporúča schváliť predkladaný návrh za nájomné : 
1. 7 Eur/m2/rok – za plochu areálu výkupne  
2. 12 Eur/m2/rok – za plochu prístupu  

• Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 01.12.2011 – po prerokovaní materiál 
nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 
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ZMLUVA  O NÁJME  POZEMKOV 
č.  08 – 83 – 0... – 11 – 00 

 
Zmluvné strany : 

 
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Sídlo :  Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 
 Zastupuje : doc. RNDr. Milan  F t á č n i k , CSc. primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Peňažný ústav : Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava – mesto 
Číslo účtu :  1368287251/0200 
IČO :            00603481 
DIČ :            2020372596 
 

       (ďalej len „prenajímateľ“) 
 
a 
 

2. Obchodné meno : Zberné suroviny a.s. 
Sídlo :  Kragujevská 3, 010 01 Žilina 

 Zastupuje :    Ing. Vladimír  S k a r k a , predseda predstavenstva spoločnosti 
                            podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, Oddiel:  

       Sa, Vložka číslo: 10576/L 
 Peňažný ústav :  
 Číslo účtu :  
       IČO :  35 701 986 
 IČ DPH :                     
 

(ďalej len „nájomca“) 
 

uzatvárajú podľa ustanovenia § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka túto Zmluvu o nájme 
pozemkov (ďalej len „zmluva“): 
 
 

Čl. I 
Predmet a účel zmluvy 

 
1. Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľností – pozemkov v Bratislave, katastrálne územie 

Petržalka, zapísaných v údajoch Správy katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu, pracovisko 
Bratislava V na liste vlastníctva č. 1748 ako parc. č. 5430 – ostatné plochy o výmere 2048 m2 
a parc. č. 5417/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2282 m2, ktorá je podľa 
identifikácie súčasťou parc. č. 5920/14 vedenej na LV pred ZMVM č. 1748.  

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

zmluve pozemky uvedené v odseku 1 tohto článku : parc. č. 5430 – ostatné plochy o výmere 
2048 m2 v celosti a časť parc. č. 5417/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 80 m2, spolu 
2128 m2, nachádzajúce sa na Šustekovej ulici v Bratislave tak, ako je zakreslené v snímke 
z katastrálnej mapy, mapový list č. 8-1/13 (ďalej len „pozemky“ alebo „predmet nájmu“). 
Snímka z katastrálnej mapy s vyznačením predmetu nájmu je neoddeliteľnou súčasťou tejto 
zmluvy ako jej príloha  č. 1. 
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3. Účelom nájmu je prevádzkovanie Miestnej výkupne druhotných surovín pozostávajúcej z  
prevádzkovej stavby, oplotenia, betónovej plochy a prípojok inžinierskych sietí – vodovodnej, 
kanalizačnej a elektrickej a prístupu do areálu.   
Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu využívať výlučne na dohodnutý účel. Pre prípad 
nesplnenia tejto povinnosti dojednali zmluvné strany v súlade s ust. § 544 a nasl. OZ zmluvnú 
pokutu, ktorú je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu vo výške 17 Eur za každý, aj 
začatý deň trvania porušenia tohto záväzku. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa 
predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry. 

 
4. Nájomca prehlasuje, že je oboznámený so stavom predmetu nájmu, že tento je v stave 

spôsobilom na dohodnuté užívanie a v takom stave ho do nájmu nájomca preberá.  
 

Článok  II  
Vznik, doba a ukončenie nájmu 

 
1. Nájom vznikne dňom podpísania tejto zmluvy a dojednáva sa na dobu určitú 5 rokov.  
  
2. Nájomný vzťah môže byť ukončený :  

a)  dohodou zmluvných strán 
b)  výpoveďou prenajímateľa  z dôvodu ak : 

      ba) nájomca dlhšie ako 30 dní mešká s úhradou nájomného, 
      bb) nájomca užíva predmet nájmu alebo jeho časť v rozpore s účelom vymedzeným 
                  v tejto zmluve 
      bc) nájomca prenechá predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu tretej osobe bez  
                  predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa 
           bd) nadobudne právoplatnosť územné rozhodnutie o realizácii celomestsky významnej  
                 stavby na predmete nájmu  
           bf)  bolo rozhodnuté o odstránení stavby         
 c)  výpoveďou nájomcu ak : 
            ca) bolo rozhodnuté o odstránení stavby alebo 
            cb) predmet nájmu sa stane nespôsobilým na dohodnuté užívanie bez zavinenia nájomcu 
            cc) pri zmene vlastníctva stavby špecifikovanej v ods. 3 čl. I tejto zmluvy 
            s trojmesačnou výpovednou lehotou pre obidve zmluvné strany. Výpovedná lehota sa bude 

počítať od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane.  
      d)  odstúpením  od  tejto  zmluvy  prenajímateľom  v  prípade  nezaplatenia  dojednaného  
           nájomného v lehote splatnosti uvedenej v čl. III ods. 2 a 3 tejto zmluvy 
      e)  odstúpením od zmluvy podľa § 48 ods.1 OZ v súlade s príslušnými ustanoveniami OZ. 
           V súlade s ust. § 48 ods. 2 OZ bolo zmluvnými stranami dohodnuté, že v prípade 

odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou sa zmluva zrušuje dňom doručenia 
oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane (ex nunc). 

 
Čl. III 

Úhrada za nájom 
 

1. Nájomné za predmet nájmu je stanovené podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta Slovenskej republiky č. ............ zo dňa  .............. vo výške : 
 1.1. 12 Eur za 1 m2 ročne za plochu prístupu o výmere 80 m2  
1.2. 4 Eur za 1 m2 ročne za plochu areálu výkupne o výmere 2048 m2 
 

2. Ročné nájomné za predmet nájmu vo výmere 2128 m2 predstavuje sumu 9 152 Eur, slovom 
deväťtisícstopäťdesiatdva Eur, ktoré sa nájomca zaväzuje uhrádzať počnúc dňom účinnosti 
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tejto zmluvy v pravidelných štvrťročných splátkach vždy do 15. dňa prvého mesiaca 
príslušného kalendárneho štvrťroka na účet prenajímateľa č. 1368287251/0200, variabilný 
symbol VS 8830...11 vo VÚB, a.s. Bratislava - mesto. 

 
3. Pomernú časť nájomného za predmet nájmu za obdobie od účinnosti tejto zmluvy do 

najbližšieho splatného kalendárneho štvrťroka, nasledujúceho po účinnosti tejto zmluvy, sa 
nájomca zaväzuje uhradiť do 15 dní po účinnosti tejto zmluvy. Alikvotná časť nájomného sa 
vypočíta tak, že štvrťročné nájomné sa vydelí počtom dní v príslušnom štvrťroku a táto 
čiastka sa vynásobí počtom dní odo dňa začiatku nájmu do konca kalendárneho štvrťroka. 

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

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

 
6. Zmluvné strany sa dohodli, že ak  nájomca nezaplatí nájomné a pomernú časť nájomného 

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 01.04. (od 2. štvrťroku príslušného 

kalendárneho roku) výšku nájomného dohodnutého v zmluve o výšku miery inflácie 
stanovenej Štatistickým úradom SR za bezprostredne predchádzajúci kalendárny rok 
a zverejnenú Štatistickým úradom v januári nasledujúceho roka. 
Zvýšenie nájomného prenajímateľ oznámi nájomcovi písomne, zaslaním doporučenej 
zásielky na adresu : Zberné suroviny a.s., Kragujevska 3, 010 01 Žilina. 
Zvýšenie nájomného je nájomca povinný platiť za obdobie od 01.04. v termínoch splatnosti 
nájomného dohodnutých v zmluve. 
V prípade, že oznámenie o zvýšení nájomného bude nájomcovi doručené po splatnosti 
nájomného za 2. štvrťrok, zaplatí nájomca rozdiel medzi pôvodným nájomným a nájomným 
zvýšeným o mieru inflácie v lehote 15 dní od doručenia oznámenia.  
  
 

Článok IV  
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 alebo jeho časť do podnájmu alebo inej 

dispozície tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. Za porušenie 



 24 
 

tejto povinnosti je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 
17 Eur za každý, aj začatý deň trvania porušenia tejto povinnosti. Nájomca sa súčasne 
zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom 
zaslanej faktúry.  

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

zo všeobecne záväzných nariadení Hlavného mesta SR Bratislavy a mestskej časti Bratislava 
– Petržalka v platnom znení, týkajúce sa najmä dodržiavania čistoty, poriadku, udržiavania 
mestskej zelene a zimnej údržby a pod. a z platných právnych predpisov týkajúcich sa najmä 
protipožiarnej ochrany, hygienických predpisov, ochrany majetku a pod. 

 
5. Nájomca je povinný zabezpečiť zneškodňovanie komunálneho odpadu oprávnenou osobou 

podľa VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta. 

 
6. Nájomca je povinný zabezpečiť vhodným spôsobom zhodnotenie a  zneškodnenie odpadov, 

ktoré vzniknú v dôsledku prevádzkovania výkupne. V súlade s uvedeným  predchádzajúcej 
vete sa nájomca zaväzuje dodržiavať zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a s ním súvisiace právne predpisy a to najmä: 

- zamedziť úniku odpadov do prostredia, 
- pri stavebných prácach rešpektovať § 40c zákona o odpadoch, 
- v prípade odpadov s obsahom azbestu rešpektovať prílohu č. 6 zákona o odpadoch. 

 
7. Zodpovednosť za škody na predmete nájmu sa riadi ustanoveniami VI. časti, prvej a druhej 

hlavy Občianskeho zákonníka.  
 
8. Nájomca je povinný najneskôr ku dňu skončenia nájmu odovzdať predmet nájmu v stave, 

zodpovedajúcom dohodnutému užívaniu, pokiaľ sa s prenajímateľom nedohodne inak. 
V prípade, že nepríde k dohode a ani splneniu povinnosti zo strany nájomcu, je prenajímateľ 
oprávnený uviesť predmet nájmu do stavu, zodpovedajúcemu dohodnutému užívaniu na 
náklady a riziko nájomcu. Za nesplnenie povinnosti, uvedenej v prvej vete tohto odseku, má 
prenajímateľ právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 17 Eur za každý, aj 
začatý deň nasledujúci po dni, v ktorom sa má predmet nájmu uviesť do stavu 
zodpovedajúcemu dohodnutému užívaniu. 
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 predmetu 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 svojej 

právnej subjektivity ako aj iné skutočnosti (zmenu mena, sídla, adresy, prevodu vlastníckeho 
práva k stavbe a pod.), ktoré by mohli ovplyvniť nájom. Za nesplnenie tejto povinnosti je 
prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu v  sume 70 Eur. Nájomca sa 
súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť. 

 
10. V súlade s ust. § 545 OZ 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.  
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11. Zmluvné strany sa dohodli, že pre potreby doručovania akejkoľvek písomnosti bude miestom 

doručenia nájomcu : 
a) sídlo nájomcu, zapísané v obchodnom registri, 
b) adresa trvalého pobytu štatutárneho zástupcu nájomcu, 

      c) miesto, kde bude nájomca alebo osoba oprávnená konať v mene nájomcu, zastihnutá. 
 
12. Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že písomnosť doručená do miesta doručenia podľa 

odseku 11 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 nájomcovi za doručenú dňom jej vrátenia 
prenajímateľovi, a to aj v prípade, že sa nájomca o tom nedozvie.  

 
 

Čl. V 
Záverečné ustanovenia 

 
1. 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. 

 
2. Pre právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia 

Občianskeho zákonníka a ostatných platných všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 
3. Nájom pozemku schválilo Mestské zastupiteľstvo hl. mesta SR Bratislavy uznesením č. 

...2011 zo dňa .......... v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Uznesenie mestského zastupiteľstva podľa 
predchádzajúcej vety je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako príloha č. 2.  

 
4. Pokiaľ sú v tejto zmluve, jej dodatkoch a/alebo prílohách a/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. 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 tridsiatich (30) dní odo 
dňa doručenia výzvy jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane. 

 
5. Zmluva sa vyhotovuje v 7-ich vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých po jej 

podpísaní zmluvnými stranami prenajímateľ dostane 5 a nájomca 2 vyhotovenia. 
 
6. 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. 
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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 podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ust. § 47a ods. 1 zák. č. 546/2010 Z. z., 
ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník v spojení s ust. § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  

 
9. 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 
skončení účinnosti tejto zmluvy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bratislava dňa ...............................   Bratislava dňa ................................... 
 
Hlavné mesto SR Bratislava   Zberné suroviny a.s.  
 
 
 
..............................................................  ........................................................ 
doc. RNDr. Milan F t á č n i k , CSc.                     Ing. Vladimír  S k a r k a 

           primátor         predseda predstavenstva spoločnosti 
 
 
 
        


