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kód 5.3 
5.3.1 

 
 

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 predĺženie doby nájmu pozemkov 
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21385/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 599 m2                 
a parc. č. 21386/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 70 m2, spolu vo výmere 669 m2, 
prenajatých Zmluvou o nájme pozemku zo dňa 26.11.2004 v znení Dodatkov č. 1-3, spoločnosti 
KSA, a.s. so sídlom na Hlavnej 6 v Košiciach, IČO 44 781 326, za účelom 
prevádzkovania stráženého parkoviska, o 10 rokov, t. zn. do 31. 12. 2025,  
 
 
s podmienkou: 
 
Dodatok k nájomnej zmluve bude nájomcom podpísaný do 60 dní od schválenia uznesenia 
v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok k nájomnej 
zmluve nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 
PREDMET:  Predĺženie doby nájmu o 10 rokov pozemkov v k. ú. Staré Mesto na Komenského 

námestí za historickou budovou SND medzi ulicami Gorkého a Jesenského, 
prenajatých žiadateľovi na dobu do 30.12.2015 Zmluvou o nájme pozemku zo dňa 
26.11.2004 v znení Dodatkov č. 1-3  

 
ŽIADATE Ľ / NÁJOMCA: KSA, a.s. 
    Hlavná 6 
    040 01 Košice 
    IČO 44 781 326 
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV POD ĽA PLATNEJ NÁJOMNEJ ZMLUVY:  
  
 pozemok 
 reg. „C“    LV č.  druh pozemku    výmera 
 21385/1 1 656  zastavané plochy a nádvoria  599 m2 

 21386/2 1 656  zastavané plochy a nádvoria    70 m2 
      SPOLU   669 m2 

 
ÚČEL NÁJMU PODĽA PLATNEJ NÁJOMNEJ ZMLUVY:   
   - prevádzkovanie stráženého parkoviska  
 
DOBA NÁJMU: - podľa platnej nájomnej zmluvy na dobu určitú do 30.12.2015 
 - žiadateľ navrhuje jej predĺženie o 10 rokov, t. zn. do 31.12.2025 
 
VÝŠKA NÁJOMNÉHO:   
 
podľa platnej zmluvy o nájme:  
 747,00 Eur za box ročne, pri 24 parkovacích boxoch nájomné predstavuje sumu vo 
 výške 17.928,00 Eur ročne (26,80 Eur/m2/rok) 
     
podľa Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 15/2012 o dani za 
užívanie verejného priestranstva - §6 ods.1 písm.k) bod 1a, z ktorého analogicky vychádzame pri 
stanovovaní nájomného, by výška nájomného predstavovala za: 
 trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska 0,33 Eur/m2/deň, čo by pri výmere 
 669 m2 predstavovalo sumu vo výške 80.581,05 Eur ročne (120,45 Eur/m2/rok). 
 
SKUTKOVÝ STAV:  

Dňa 26.11.2004 mestská časť Bratislava – Staré Mesto ako pôvodný prenajímateľ uzatvorila 
prostredníctvom svojej rozpočtovej organizácie VEPOS Bratislava Staré Mesto so spoločnosťou 
S.R.M. BUILDING, s.r.o. ako pôvodným nájomcom Zmluvu o nájme pozemku: 

- predmet nájmu – časti pozemkov parc. č. 21385 vo výmere 686,32 m2 a parc. č. 21386 
vo výmere 95,65 m2, k. ú. Staré Mesto na Komenského námestí,  

- účel nájmu – prevádzkovanie stráženého parkoviska s 24 parkovacími boxami, 
- doba nájmu - nájom bol uzatvorený na dobu určitú do 30.12.2015, 
- nájomné  –  20.000 Sk/box/rok, spolu 480.000,– Sk/rok  
   (663,88 Eur/box/rok spolu 15.933,08 Eur/rok). 

  
 
 



Dňa 4.4.2008 bol z dôvodu organizačnej  zmeny rozpočtovej organizácie VEPOS Bratislava 
Staré Mesto uzatvorený Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve, podľa ktorého: 

- všetky práva a povinnosti z nájomnej zmluvy prešli na zriaďovateľa – mestskú časť 
Bratislava - Staré Mesto,  

- prišlo k zvýšeniu nájomného na 22.500,- Sk/box/rok, spolu  540.000,- Sk/rok  
               (746,86 Eur/box/rok, spolu 17.924,72 Eur/rok). 

Dňa 27.5.2009 bol uzatvorený Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve, podľa ktorého: 
- v dôsledku rozdelenia pozemkov, predmetom nájmu sú pozemky parc. č. 21385/1 vo 

výmere 599 m2 a parc. č. 21386/2 vo výmere 70 m2, ktoré tvoria 24 parkovacích boxov, 
- novým nájomcom sa stala spoločnosť KSA, a.s., ktorá vstúpila do všetkých práv 

a povinností nájomcu, 
- nájomné bolo upravené na 747,00 Eur/box/rok, spolu 17.928,00 Eur/rok. 

Za účelom zjednotenia právneho stavu so stavom užívania pozemkov parc. č. 21385/1 vo 
výmere 599 m2 a parc. č. 21386/2 vo výmere 70 m2, s prihliadnutím na existenciu nadzemnej stavby 
parkoviska (užívanej žiadateľom) a podzemnej prístavby k historickej budove SND, ktorá sa 
nachádza nie len na pozemku vo vlastníctve SR – SND parc. č. 21385/2, ale s časti aj na pozemku 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy parc. č. 21385/1, bol medzi Mestskou časťou 
Bratislava – Staré Mesto ako odovzdávajúcim a Hlavným mestom SR Bratislavou ako preberajúcim 
dňa 11.11.2011 uzatvorený Protokol o odňatí správy parkoviska a s ním súvisiace práva 
a záväzky. 

Dňa 23.1.2012 bol medzi Mestskou časťou Bratislava – Staré Mesto ako pôvodným 
prenajímateľom, Hlavným mestom SR Bratislavou ako prenajímateľom a spoločnosťou KSA, a.s. 
ako nájomcom uzatvorený Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve, podľa ktorého hlavné mesto preberá 
všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o nájme pozemku uzatvorenej dňa 26.11.2004.  

Dňa 3.2.2014 spoločnosť KSA, a.s. – nájomca a prevádzkovateľ parkoviska, požiadala 
o predĺženie Zmluvy o nájme pozemku. V nasledujúcom období plánujú do úpravy a zveľadenia 
parkoviska investovať finančné prostriedky, preto žiadajú o predĺženie zmluvy o nájme pozemku 
o ďalších 10 rokov, teda do 30.12.2025. Podľa predloženej situácie navrhovaného stavu sa úprava 
parkoviska týka nielen pozemkov hlavného mesta, ale aj pozemku vo vlastníctve SR – SND parc. č. 
21385/2. SND sa listom zo dňa 11.2.2014 súhlasne vyjadrilo k plánovanej úprave plochy 
parkoviska a k zveľadeniu priestoru.  
 

Návrh na schválenie predĺženia nájmu pozemkov parc. č. 21385/1 a parc. č. 21386/2 v k. ú. 
Staré Mesto, spoločnosti KSA, a.s., 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 
existencie platnej zmluvy o nájme pozemku, na základe ktorej žiadateľ dlhodobo prevádzkuje 
strážené platené parkovisko na predmete nájmu na Komenského námestí a pripravuje jeho úpravu 
a zveľadenie. 
  
STANOVISKÁ  K  NÁJMU   
 
Oddelenie územného rozvoja mesta – ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien 

a doplnkov stanovuje pre dané územie funkčné využitie: námestia a ostatné komunikačné 
plochy, územie stabilizované. Predmetné pozemky sú súčasťou historického mesta 
(pamiatková rezervácia) 

 
Stanovisko z hľadiska technickej infraštruktúry – bez pripomienok. 
 



Oddelenie dopravného inžinierstva – pozemky nie sú dotknuté žiadnym dopravným zámerom.  
 Upozorňujú, že na pozemku parc. č. 21385/1 je navrhované riešenie statickej dopravy 

k stavbe „Rekonštrukcia a prestavba administratívnej budovy obchodnej a priemyselnej 
komory, Gorkého 4“, na ktorú bolo vydané záväzné stanovisko hlavného mesta k investičnej 
činnosti. Preto odporúčajú dobu nájmu pre žiadateľa časovo podmieniť, aby ju bolo možné 
ukončiť pred uplynutím nájomnej zmluvy.  

 Poznámka: V článku II návrhu Dodatku č. 4 sú upravené podmienky ukončenia nájmu.  
 
Oddelenie koordinácie dopravných systémov – referát cestného správneho orgánu, k nájmu sa 

nevyjadrujú, nájom sa netýka miestnych komunikácií I. a II. triedy. Vjazd na parkovisko je 
z Gorkého ulice, ktorá je MK III. triedy, kde cestným správnym orgánom je starosta MČ 
Bratislava – Staré Mesto, treba vyžiadať ich stanovisko.  

 
Oddelenie správy komunikácií – v dotknutej oblasti sa nenachádza zariadenie verejného osvetlenia. 

V prípade realizovania nájmu, nájomca preberá na seba povinnosť správy a údržbu 
predmetných pozemkov a je povinný znášať všetky náklady s tým súvisiace.  

 Poznámka:  V článku II návrhu Dodatku č. 4 je uvedené ustanovenie o správe a údržbe 
  predmetu nájmu.   

 
Finančné oddelenie – neeviduje voči žiadateľovi žiadne pohľadávky. 
 
Oddelenie miestnych dani a poplatkov – neeviduje voči žiadateľovi žiadne pohľadávky. 
 
 
Starostka mestskej časti Bratislava – Staré Mesto  neodporúča predĺžiť nájom pozemkov za 
účelom prevádzkovania plateného parkoviska.  
 
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 09. 06. 2014 na internete a  na úradnej tabuli 
svoj zámer predĺžiť dobu nájmu pozemkov  z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 
Materiál bol predložený na zasadnutie Komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie 
s majetkom mesta MsZ dňa 9. 6. 2014, ktorá o ňom nerokovala. 
 
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 1136/2014 zo dňa 12. 06.  
2014 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému  
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať  
„Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predlženia doby 
nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21385/1 a parc. č. 21386/2,  
spoločnosti KSA, a.s. so sídlom v Košiciach“. 

 
 









































































DODATOK   č.  4 
k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 26.11.2004 

 
 
Zmluvné strany: 
 
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Primaciálne nám. 1,  814 99  Bratislava 
 Zastupuje:  doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
     Peňažný ústav:  Československá obchodná banka, a. s. 
 Číslo účtu (IBAN): SK5875000000000025828453 
 BIC (SWIFT): CEKOSKBX 
 IČO:  00 603 481 

DIČ:  2020372596 
  
 (ďalej len „prenajímateľ“) 
 
2. KSA, a.s. 
 Sídlo :    Hlavná 6,  040 01 Košice 
 Zastupuje : Ing. Róbert Rigo, predseda predstavenstva 
 IČO :  44 781 326 

podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka číslo 
1494/V 

     Peňažný ústav:  ............................ 
 Číslo účtu (IBAN): ....................... 
 BIC (SWIFT): ............................ 

IČ DPH :  SK 2020162012 
 
 (ďalej len „nájomca“) 
 
 
 

Článok  I 
Úvodné ustanovenia 

  
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 26.11.2004 Zmluvu o nájme pozemku v znení Dodatku č. 1 

zo dňa 4.4.2008, Dodatku č. 2 zo dňa 27.5.2009 a Dodatku č. 3 zo dňa 23.1.2012 (ďalej 
len „Zmluva“). Predmetom Zmluvy je nájom pozemkov v k. ú. Staré Mesto parc. č. 
21385/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 599 m2 a parc. č. 21386/2 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 70 m2. Účelom nájmu je prevádzkovanie stráženého 
parkoviska na Komenského námestí. Nájom bol dojednaný na dobu určitú do 30.12.2015. 
Nájomné bolo stanovené dohodou vo výške 17.928 Eur ročne. 
 

2. Zmluvné strany sa z dôvodu predĺženia Zmluvy z dôvodu pripravovanej úpravy 
parkoviska a zveľadenia priestoru dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 4 k Zmluve 
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(ďalej len „Dodatok č. 4“). Predĺženie doby nájmu bolo schválené uznesením Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. ........./2014 zo dňa ........ 2014. 

 
 

Článok II 
Zmeny Zmluvy 

 
1.  V Čl. II  sa text: 
 

 „Nájomný vzťah podľa tejto zmluvy začína 1.1.2005 a uzatvára sa na dobu určitú do 
30.12.2015“  nahrádza textom:  

 
 „Nájomný vzťah podľa tejto zmluvy začína 1.1.2005 a uzatvára sa na dobu určitú do 

31.12.2025“. 
 
2. V Čl. ods. 4 sa text: 
 

 „4. Nájomné je možné aktualizovať v prípade, ak miera inflácie (počítaná z indexu 
spotrebiteľských cien) prekročí 10% (slovom: desať percent)“  nahrádza textom:  

 
 „4. Prenajímateľ je oprávnený meniť každoročne k 1.4. (od 2. štvrťroka príslušného 

kalendárneho roka) výšku nájomného dohodnutého v tejto zmluve o výšku miery 
inflácie stanovenú Štatistickým úradom SR za bezprostredne predchádzajúci 
kalendárny rok a zverejnenú Štatistickým úradom SR v januári nasledujúceho roka. 
Zvýšenie nájomného prenajímateľ oznámi nájomcovi písomne, zaslaním doporučenej 
zásielky na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Zvýšené nájomné je nájomca 
povinný platiť za obdobie od 1.4. v termínoch splatnosti nájomného dohodnutých 
v tejto 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.“ 

 
3.  Text Čl. IV Skončenie nájmu sa nahrádza textom:  

 
„Čl. IV. 

Skončenie nájmu  
 

1.  Nájomný vzťah skončí uplynutím dojednanej doby nájmu. Pred uplynutím doby nájmu 
môže byť ukončený: 

 
 1.1 kedykoľvek písomnou dohodou zmluvných strán,  
 1.2 odstúpením od zmluvy v súlade s touto zmluvou a/alebo s príslušnými 

 ustanoveniami Občianskeho zákonníka 
 
2.  Prenajímateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného 

upozornenia a bez akýchkoľvek ďalších záväzkov a povinností voči nájomcovi: 
 
 2.1 ak nájomca mešká s úhradou nájomného viac ako 30 dní, 
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 2.2 ak nájomca užíva predmet nájmu, alebo jeho časť na iný účel ako je dohodnutý 
 touto zmluvou, 

 2.3 ak nájomca užíva predmet nájmu, alebo jeho časť v rozpore s touto zmluvou,  
 2.4 ak nájomca prenechá predmet nájmu, alebo jeho časť do podnájmu alebo inej 

 dispozície tretej osobe, 
 2.5 nadobudne právoplatnosť územné rozhodnutie o realizácii celomestsky 

 významnej stavby na predmete nájmu, 
 2.6 ak nadobudne právoplatnosť územné rozhodnutie/stavebné povolenie na stavbu 

 „Rekonštrukcia a prestavba administratívnej budovy obchodnej a priemyselnej 
 komory, Gorkého 4“.   

 
3.  Nájomca môže okamžite od tejto zmluvy odstúpiť ak sa predmet nájmu stane bez 

zavinenia nájomcu nespôsobilým na dohodnuté užívanie. 
 
4. V prípadoch odstúpenia od zmluvy uvedených v ods. 2 pod bodmi 2.1 až 2.4 a v ods. 3  

tohto článku je odstúpenie účinné dňom, kedy písomnosť s prejavom vôle jednej 
zmluvnej strany o odstúpení bude doručená druhej zmluvnej strane.  

 
5 V prípade odstúpenia od tejto zmluvy uvedenom v odseku 2 pod bodmi 2.5 a 2.6 tohto 
článku je odstúpenie účinné v lehote 3 mesiacov od doručenia písomnosti s prejavom 
vôle prenajímateľa o odstúpení nájomcovi. “  

 
3. Do Čl. V sa vkladá nový bod 14. ktorý znie: 

„ 14. Nájomca na predmete nájmu preberá povinnosti prenajímateľa ako vlastníka, ktoré 
vyplývajú zo všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta SR Bratislavy a mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto v platnom znení, týkajúce sa najmä dodržiavania 
čistoty, poriadku, udržiavania mestskej zelene a zimnej údržby a pod. a z platných 
právnych predpisov týkajúcich sa najmä protipožiarnej ochrany, hygienických 
predpisov, ochrany majetku a pod.“  

 
 

Článok III 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté týmto Dodatkom č. 4, zostávajú bez zmeny. 
 
2.   Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 4 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. 

 
3. Dodatok č. 4 sa vyhotovuje v 7 vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých po jeho 

podpísaní, prenajímateľ dostane 5 a nájomca 2 vyhotovenia. 
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4. Tento Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa podľa 
ustanovení § 47a ods. 1  zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 
546/2010 Z. z. a § 5a ods. 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám.  

 
 
 
V Bratislave dňa ..............................                       V Bratislave dňa ................................ 
 
Prenajímateľ :    Nájomca : 
Hlavné mesto SR Bratislava    KSA, a.s. 

 
 
 
 
 
.........................................................                        ......................................................... 
doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc.  Ing. Róbert Rigo 
primátor       predseda predstavenstva  

      
 

 



   
 

     
 

 
   
 
    
 
   
 
   


