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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 stavieb trolejbusovej trate
Pražská – Hroboňova a trolejbusovej trate Patrónka – Vojenská v Bratislave, k. ú. Staré
Mesto, k. ú. Karlova Ves, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so
sídlom na Olejkárskej 1 v Bratislave, IČO 00492736, za účelom zabezpečovania prevádzky
a služieb mestskej hromadnej dopravy v hlavnom meste SR Bratislave a zabezpečovania
ďalších doplnkových činností vychádzajúcich z predmetu činnosti nájomcu zapísaných
v obchodnom registri, ktoré súvisia so zabezpečením prevádzky a služieb mestskej hromadnej
dopravy, za nájomné vo výške účtovných odpisov podľa odpisového plánu nájomcu na
príslušné účtovné obdobie za celý predmet nájmu,
s podmienkou:
Dodatok k nájomnej zmluve bude nájomcom podpísaný do 90 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: Uzatvorenie Dodatku k Zmluve o nájme č. 08-83-0069-14-00 uzatvorenej dňa
31.1.2014 s Dopravným podnikom Bratislava, a. s.
Predmetom dodatku bude doplnenie novovybudovaných stavieb trolejbusových
tratí Pražská–Hroboňova a Patrónka–Vojenská nemocnica, ktoré sú vo
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, do zmluvy o nájme.
NÁJOMCA: Dopravný podnik, akciová spoločnosť (DPB, a.s.)
Olejkárska 1
814 52 Bratislava
IČO 00 492 736
ŠPECIFIKÁCIA STAVIEB:

je uvedená v priloženej tabuľke

ÚČEL NÁJMU: zabezpečovanie prevádzky mestskej hromadnej dopravy v hlavnom meste
SR Bratislave, zabezpečovanie služieb mestskej hromadnej dopravy
v hlavnom meste SR Bratislave a zabezpečovanie ďalších doplnkových
činností vychádzajúcich z predmetu činnosti nájomcu zapísaných v obchodnom
registri, ktoré súvisia so zabezpečením prevádzky a služieb mestskej
hromadnej dopravy
VÝŠKA NAVRHOVANÉHO NÁJOMNÉHO:
vo výške účtovných odpisov podľa odpisového plánu nájomcu na príslušné účtovné obdobie
za celý predmet nájmu
POZNÁMKA: 90 dňová lehota na podpísanie dodatku so strany nájomcu bola v návrhu
uznesenia stanovená z dôvodu, že dodatok pred jeho podpísaním nájomcom musí hlavné
mesto predložiť Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na odsúhlasenie. Táto
zmluvná podmienka vychádza zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
uzatvorenej s MPaRV SR.
SKUTKOVÝ STAV:
Na základe uznesenia č. 1396/2014 zo dňa 30.1.2014 Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy bola dňa 31.1.2014 uzatvorená medzi Hlavným mestom SR
Bratislavou ako prenajímateľom a DPB, a.s. ako nájomcom Zmluva o nájme
č. 08-83-0069-14-00. Predmetom nájmu sú pozemky, budovy a stavby – stavebné objekty
a hnuteľný majetok vo vlastníctve hlavného mesta, prenajatý nájomcovi za účelom
zabezpečovania prevádzky a služieb mestskej hromadnej dopravy v hlavnom meste SR
Bratislave a zabezpečovania ďalších doplnkových činností vychádzajúcich z predmetu
činnosti nájomcu zapísaných v obchodnom registri, ktoré súvisia so zabezpečením prevádzky
a služieb mestskej hromadnej dopravy. Zmluva o nájme bola uzatvorená na dobu určitú 15
rokov počnúc dňom 1.2.2014. Nájomné bolo stanovené vo výške účtovných odpisov podľa
odpisového plánu nájomcu na príslušné účtovné obdobie za celý predmet nájmu. Nájomné na
rok 2014 bolo stanovené vo výške 1 811 014,00 Eur.
V súvislosti s dobudovaním trolejbusových tratí v lokalite Horského parku
a Patrónky, predkladáme na schválenie nájom dvoch stavieb trolejbusových tratí, a to:
Pražská–Hroboňova a Patrónka–Vojenská nemocnica, formou dodatku k zmluve o nájme.
Stavebníkom trolejbusových tratí bolo hlavné mesto SR Bratislava v zastúpení Generálneho
investora Bratislavy. Stavby boli realizované cez Operačný program Bratislavský kraj,

spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu a vlastných
zdrojov prijímateľa – mesta Bratislavy. Vlastníkom tratí/infraštruktúry a prijímateľom
nenávratného finančného príspevku je hlavné mesto SR Bratislava.
Ide o nasledovné trate:
1) Trolejbusová trať Pražská – Hroboňova
V rámci projektu Trolejbusová trať Pražská – Hroboňova bola dobudovaná trolejbusová
trať v úseku od jestvujúcej odbočky na Stromovú, po Pražskej, Brnianskej ulici, cez Prokopa
Veľkého, Hroboňovu ulicu, obnovené trakčné vedenie vrátane výhybiek vo vozovni
Hroboňova a napojenie na jestvujúcu trať na Lovinského ulici, vrátane preložky trakčného
vedenia, verejného osvetlenia a dobudovanie meniarne Hroboňova. Celková dĺžka novej
a technicky zhodnotenej infraštruktúry je v rozsahu 4,15 km. Nová trolejbusová trať skvalitní
dopravu prepojením trate Pražská – Kramáre s trolejbusovou traťou Mudroňova –
Lovinského. Umožní tým vytvorenie linky prepájajúcej Pražskú ulicu s Mudroňovou. Vďaka
novej linke sú posilnené existujúce linky č. 63 (v úseku Trnavské mýto – Hroboňova)
a linky č. 204 a č. 209 (v úseku Trnavské mýto – Sokolská). Preferovanie trolejbusovej
dopravy má aj ekologický rozmer, keďže trolejbusy sú k životnému prostrediu šetrnejšie ako
autobusy. Na obnovenej trati v mestskej oblasti Horského parku premáva nová trolejbusová
linka č. 64, ktorá zabezpečí spojenie z Trnavského mýta na Lovinského cez Šancovú ulicu.
Ročný počet používateľov nových služieb bude cca 800 000 prepravených osôb. Zároveň
realizáciou projektu dôjde aj k zníženiu prevádzkových nákladov podstatným skrátením
výjazdových a dojazdových trás trolejbusových liniek z iných oblastí mesta (znižovanie
neproduktívnych výkonov) cca o 85 000 km ročne.
V tabuľke je uvedený zoznam stavebných objektov, ktoré boli po ukončení prác protokolom
,,P02“ odovzdané DPB, a.s. do užívania. Predmetné objekty tvoria predmet vloženia do
nájmu. Výška sumy pre jednotlivé objekty je vypočítaná ako suma vrátane DPH, zložená zo
stavebných prác a percentuálneho pomeru nákladov na projektové služby vrátane autorského
dozora.

Trolejbusová trať Pražská - Hroboňova
Stavebné objekty a prevádzkové súbory + podiel z PD a AD
SO 04 Preložka TV Pražská - Stromova
SO 05 TV Pražská - Brnianska - Prokopa Veľkého - Hroboňova
SO 06 Ovládanie výhybiek
SO 07 Napájacie vedenie Hroboňova - Pražská
SO 11 Ochrana zariadení v zóne TV
PS 01 Dozbrojenie meniarne Hroboňova
Rekapitulácia súpisov stavebných objektov a prevádzkových
súborov :

Suma s DPH
104 111.79
1 847 425.95
13 821.01
118 584.10
35 251.74
119 625.51
2 238 820.10

2) Trolejbusová trať Patrónka – Vojenská nemocnica
V rámci projektu Trolejbusová trať Patrónka – Vojenská nemocnica bola dobudovaná
trolejbusová trať v úseku od Limbovej – križovatka Patrónka (obojsmerne) pozdĺž
Lamačskej cesty – cesta na Červený most. Celková dĺžka novej a technicky zhodnotenej

infraštruktúry je v rozsahu 2,05 km. Z technického hľadiska ide o dobudovanie dvojstopého
trolejového vedenia na Lamačskej ceste v úseku križovatka Patrónka – Cesta na Červený
most v dĺžke 550 m, vrátane trakčných stožiarov, dobudovanie dvojstopého trolejového
vedenia na ulici Cesta na Červený most, vrátane obratiska pred Vojenskou nemocnicou
v dĺžke 170m a vrátane trakčných stožiarov, dobudovanie dvojstopého vedenia v úseku
Mlynská dolina – križovatka Patrónka – Limbová ulica v dĺžke 270 m, vrátane trakčných
stožiarov, dobudovanie jednostopých prepojujúcich vedení v križovatke Patrónka, Limbová –
Suchomlynská a dobudovanie odstavnej stopy na Ceste na Červený most, celkom v dĺžke
1060 m. Realizáciou trolejbusovej trate došlo následne k zmene a k zefektívneniu
organizácie dopravy presunom výkonov z autobusovej dopravy na trolejbusovú dopravu so
súvisiacim následným znížením emisií. Realizáciou projektu je vybudovaná trať, ktorá je
predpokladom pre predĺženie trolejového vedenia k OC TESCO Lamač – prepojiteľnosť
s Bratislavskou integrovanou dopravou v smeroch na Záhorie, centrum mesta, Kramáre a
Hlavnú železničnú stanicu.
V tabuľke je uvedený zoznam stavebných objektov, ktoré boli po ukončení prác protokolom
,,P02“ odovzdané DPB, a.s. do užívania. Predmetné objekty tvoria predmet vloženia do
nájmu. Výška sumy pre jednotlivé objekty je vypočítaná ako suma vrátane DPH, zložená zo
stavebných prác a percentuálneho pomeru nákladov na projektové služby vrátane autorského
dozora.
Trolejbusová trať Patrónka - Vojenská nemocnica
Stavebné objekty + % podiel z PD a AD

Suma s
DPH

SO 04
SO 05
SO 06
SO 07
SO 08
SO 09
SO 10
SO 11
SO 15

178 452,03
480 142,97
532 872,18
191 906,41
29 367,72
7 460,53
7 283,04
114 779,19
16 124,34

Preložka TV Suchomlynská - Limbova
Preložka TV Patrónka
TV Lamačská cesta
Preložka TV Vojenská nemocnica
Ovládanie výhybiek TV Patrónka
Ovládanie výhybiek TV Lamačská cesta
Ovládanie výhybiek TV Vojenská nemocnica
Úprava napájacieho a spätného vedenia Lamačská
Ochrana zariadení v zóne TV

Rekapitulácia súpisov stavebných objektov:

1 558 338,41

Vzhľadom na skutočnosť, že DPB, a.s. má na rok 2014 rozpočtované prostriedky
vzťahujúce sa k uzatvorenej Zmluve o nájme č. 088300691400 vo výške 1 811 014,00 Eur,
navrhujeme, aby nájomca platil nájomné za stavby trolejbusových tratí Pražská–Hroboňova
a Patrónka–Vojenská nemocnica od 1.1.2015.
Návrh na schválenie nájmu stavieb trolejbusových tratí DPB, a.s. predkladáme 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 z dôvodu, že hlavné mesto vybudovalo nové
trolejbusové prepojenia pre potreby a na zlepšenie fungovania mestskej hromadnej dopravy,
ktorej prevádzkovateľom je práve DPB, a.s.

STANOVISKÁ ODBORNÝCH ODDELENÍ MAGISTRÁTU:
Oddelenie územného rozvoja mesta – podľa ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy pre dané
územia stanovuje funkčné využitia: námestia a ostatné komunikačné plochy – sú to
verejne prístupné nezastavané plochy v meste ohraničené inými funkčnými plochami.
Oddelenie dopravného inžinierstva – k nájmu stavieb trolejbusových tratí nemá námietky.
V stanovisku upozornili na nutnosť opravy textu v dôvodovej správe.
Poznámka: oprava textu dôvodovej správy v tomto návrhu na nájom bola vykonaná.
Oddelenie koordinácie dopravných systémov – referát cestného správneho orgánu – k nájmu
stavieb trolejbusových tratí nemá námietky.
Oddelenie správy komunikácií – s nájmom súhlasí za podmienok rešpektovania a chránenia
pred poškodením zariadenia verejného osvetlenia a cestnej dopravnej signalizácie.
Poznámka: prevádzkovanie stavieb trolejbusových tratí ako aj všetkých ostatných
nehnuteľností a hnuteľností prenajatých zmluvou o nájme sa riadi ustanoveniami
dojednanými v článku VI zmluvy o nájme.
Stanovisko z hľadiska technickej infraštruktúry – je bez pripomienok.

Starostka mestskej časť Bratislava – Staré Mesto nemá výhrady voči nájmu za
predpokladu, že dotknuté pozemky budú využité v súlade s funkčným využitím a platnou
reguláciou v zmysle územného plánu.

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 prenajať stavby trolejbusových tratí 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
ôNávrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavieb
trolejbusových tratí Pražská – Hroboňova a Patrónka – Vojenská nemocnica
v Bratislave, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť so sídlom
v Bratislaveô.
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Vec:
Územnoplánoyacia

informácia

žiadateľ:
žiadosť zo dI1a:
pozemok parc. číslo:

katastrálne územie:
bližšia lokalizácia pozemku v území:

zámer žiadateľa:

Hlavné mesto SR Bratislava v zastúpení GIBu - pre
DopraynÝ podnik Bratislava a.s.
24.03.2014
l) Pražská - HroboI1ova, Iíniová stavba v zmysle
špecifikácie uvedenej v žiadosti (420911,4838, .....) dÍžka
novej infraštruktúry je 4,15 km
2) Patrónka - Vojenská nemocnica, líniová stavba v zmysle
špecifikácie uvedenej v žiadosti (2309917,23099/8, ....)
dÍžka novej infraštruktúry je 2,05 km
3) konečná Gaštanová, parc.č. 21598
- podľa Vami priloženej mapky
Staré Mesto, Karlova Ves
l) trolejbusová trať Pražská - HroboI1ova
2) trolejbusová trať Patrónka - Vojenská nemocnica
3) trolejbusová trať - konečná Gaštanová
Prenájom novovybudovaných trolejbusových tratí
Dopravnému podniku Bratislava a.s.

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov stanovuje pre územia,
ktorých súčasťou sú záujmové pozemky, na ktorých sú umiestnené predmetné Iíniové stavby, tieto
funkčné využitia území: 1. Námestia a ostatné komunikačné plochy - na trase priľahlé k funkciám:
málopodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 102, viacpodlažná zástavba obytného územia,
číslo funkcie 101, občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu, číslo funkcie 20 l a
ostatná oclu'anná a izolačná zeleI1, číslo funkcie 1130
2. Námestia a ostatné komunikačné
plochy na trase priľahlé k funkciám: málopodlažná zástavba
obytného územia, číslo funkcie 102, občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu,
číslo funkcie 201, zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti, číslo funkcie SOI a parky,
sadovnícke a lesoparkové úpravy, číslo funkcie 1110
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3. Námestia
a ostatné komunikačné
územia, číslo funkcie 102

plochy

- priľahlé

k funkcii:

málopodlažná

zástavba

obytného

Námestia a ostatné komunikačné
plochy
Námestia a ostatné komunikačné
plochy sú verejne prístupné
nezastavané plochy v meste ohraničené
inými funkčnými plochami. Pod úrovňou terénu je možné umiesti10vať zariadenia a vedenia technickej
infraštruktúry,
podzemné parkovacie
garáže, podjazdy, podchody pre chodcov, prevádzky občianskej
vybavenosti
určenej pre širokú verejnosť.
Súčasťou plôch námestí a koridorov sú spravidla: zelei1,
mestský mobiliár, prvky verejného osvetlenia, prvky dopravného značenia, výtvarné umelecké diela.
viacpodlažná
zástavba obytného územia, číslo funkcie 101
Podmienky
funkčného
využitia plôch
Územia slúžiace pre bývanie vo viacpodlažných
bytových domoch a k nim prislúchajúce
nevyhnutné
zariadenia - v súlade s významom a potrebami územia stavby občianskeho vybavenia, zeleň,
ihriská,
vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene, dopravné a technické vybavenie, garáže, zariadenia pre
požiarnu ochranu a civilnú obranu.
Podiel funkcie bývania musí tvoriť minimálne 70% z celkových podlažných plôch nadzemnej časti
zástavby funkčnej plochy.
málopodlažná
zástavba obytného územia, číslo funkcie 102
Podmienky
funkčného
využitia plôch
Územia slúžiace pre bývanie v rodinných domoch a bytových domoch do 4 nadzemných podlaží a k nim
prislúchajúce
nevyhnutné
zariadenia - v súlade s významom
a potrebami územia stavby občianskeho
vybavenia,
zeleň, ihriská, vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene, dopravné
a technické
vybavenie, garáže, zariadenia pre požiarnu ochranu a civilnú obranu.
V stabilizovaných
územiach charakteru rodinnej zástaVby sa málopodlažné
bytové domy nepripúšťajú.
Premiešané
formy rodinnej a málopodlaŽllej
bytovej zástavby sa preferujú v rozvojových
územiach,
málopodlažné
bytové domy sa umiestňujú
prednostne
ako prechodové
fonny medzi viacpodlaŽllou
bytovou zástavbou a rodinnou zástavbou alebo ako kompozičná kostra málopodlažnej
zástavby.
Podiel funkcie bývania musí. tvoriť minimálne 70% z celkových podlažných
plôch nadzemnej
časti
zástavby funkčnej plochy.
Do počtu nadzemných
podlaží sa nezahŕňa podkrovie
alebo posledné ustupujúce
podlažie, ak jeho
zastavaná plochaje menšia ako 50% zastavanej plochy predchádzajúceho
podlažia.
občianska vybavenosť
celomestského
a nadmestského
významu, číslo funkcie 201
Podmienky
funkčného
využitia plôch
Územia
areálov
a komplexov
občianskej
vybavenosti
celomestského
a nadmestského.
významu
s
konkrétnymi
nárokmi a charakteristikami
podľa funkčného
zamerania.
Súčasťou územia sú plochy
zelene, vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické
vybavenie,
garáže a zariadenia
pre
požiarnu a civilnú obranu.
Podiel funkcie bývania nesmie prekročiť 30% z celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby
funkčnej plochy.
zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti,
číslo funkcie 501
Podmienky
funkčného
využitia plôch
Územia
slúžiace
predovšetkým
pre umiestnenie
polyfunkčných
objektov
bývania
a občianskej
vybavenosti
v zónach celomestského
a nadmestského
významu a na rozvojových
osiach, s dôrazom na
vytváranie mestského prostredia a zariadenia občianskej vybavenosti zabezpečujúce
vysokú komplexitu
prostredia centier a mestských tried.
Podľa polohy v organizme mesta je to prevažne viacpodlažná
zástavba, v územiach vonkajšieho
mesta
málopodlažná
zástavba. Podiel bývania je v rozmedzí do 70 % celkových podlažných plôch nadzemnej
časti zástav by funkčnej plochy. Zariadenia
občianskej
vybavenosti
sú situované predovšetkým
ako
vstavané zariadenia v polyfunkčných
objektoch.
SÚčasťou územia sÚ plochy zelene, vodné plochy ako sÚčasť parteru, dopravné a technické vybavenie,
garáže a zariadenia pre požiarnu a civilnÚ obranu.

parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy, číslo funkcie 1110
Podmienky funkčného využitia plôch: Územia parkovej a sadovnícky upravenej zelene s úpravou
lesoparkového charakteru.
Prípustné v obmedzenom rozsahu:
v území je prípustné umiestt'10vať v obmedzenom rozsahu najmä: pobytové lúky, ihriská a hracie plochy,
drobné zariadenia vybavenosti súvisiace s funkciou, náučné chodníky, turistické a cyklistické trasy,
zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia funkčnej plochy
Neprípustné: parkinggaráže nad terénom, stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou
ostatná ochranná a izolačná zeleň, číslo funkcie 1130
Podmienky funkčného využitia plôch: Územia plošnej a líniovej zelene s funkciou ochrany
kontaktného územia pred nepriaznivými účinkami susediacich prevádzok a zariadení, dopravných
zariadení, zeldí v ochramlých pásmach vedení a zariadení technickej vybavenosti a sprievodná zeleľí
vodných tokov. V územiach je potrebné rešpektovať špecifické podmienky jednotlivých druhov
ochranných pásiem.
Prípustné:
v území je prípustné umiestľíovať najmä: zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti s
ochrannými pásmami
Informujeme Vás, že Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 ajeho zmeny a doplnky Ol
a zmeny a doplnky 02 sú zverejnené na adrese:
http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id
org=700000&id= II 03l292&p l =67484.
Ďalšie územnoplánovacie dokumentácie a územnoplánovacie podklady sú zverejnené na adrese:
http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id
org=700000&id=74384&p l =53195.
Komplexné infonnácie o Vašom záujmovom území získate nahliadnutím do zverejnených hore
uvedených dokumentov.
Upozon'íujeme, že predmetom územnoplánovacej infonnácie nie sú majetkovoprávne vzťahy k pozemku.
Územnoplánovacia informácia na ten istý pozemok môže byť vydaná viacerým žiadatel'om.
Územnoplánovacia informácia č. j. MAGS ORM 45696114114-121362 zo dI'ía 30.05.2014 platí jeden rok
odo dI'ía jej vydania, ak nebola schválená nová územnoplánovacia dokumentácia alebo jej zmeny
a doplnky, na základe ktorých bola vydaná.

Ing. Mcí6aKullman0
vedúca oddelel1iá
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HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

Dopravný podnik Bratislava
akciová spoločnosť

I
\
\
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rI

Naše číslo
MAGS

aaR

/2014

Vybavuje/linka

Bratislava

Ing. Kiczegová/133

31.01.2014

Vec
Odpis uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1396/2013 zo
dňa 30. Ol. 2014, prijatého k bodu Návrh zmluvy o nájme majetku medzi hlavným mestom
SR Bratislavou a Dopravným podnikom Bratislava, akciová spoločnosť

Uznesenie č. 1396/2014
zo dňa 30.01. 2014

I

A. 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 majetku vo vlastníctve hlavného mesta SR
Bratislavy uvedeného v prílohe uznesenia, Dopravnému podniku, akciová spoločnosť, so sídlom
na Olejkárskej 1 v Bratislave, IČO 00492736, za účelom zabezpečovania prevádzky mestskej
hromadnej dopravy v hlavnom meste SR Bratislave, zabezpečovania služieb mestskej hromadnej
dopravy v hlavnom meste SR Bratislave a zabezpečovania ďalších doplnkových činností
vychádzajúcich z predmetu činnosti nájomcu zapísaných v obchodnom registri, ktoré súvisia so
zabezpečením prevádzky a služieb mestskej hromadnej dopravy, na dobu určitú 15 rokov, ktorá
začne plynúť dňom 1. 2. 2014, za nájomné vo výške účtovných odpisov podľa odpisového plánu
nájomcu na príslušné účtovné obdobie za celý predmet nájmu.
B. splnomocňuje

primátora hlavného mesta SR Bratislavy
na uzatvorenie Zmluvy o nájme majetku medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Dopravným
podnikom Bratislava, akciová spoločnost'.
.
/

Mgr. Daginar Kramplová
vedúca organizačného oddelenia
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy

Primaciálne nám. 1, II. poschodie,
TELEFÓN

FAX

07/59356126

07/59356500

Č. dverí 221

BANKOVÉ SPOJENIE
VÚB 6327012/0200

IČO
603481

INTERNET
E-MAIL
www.bratislava.skoor@bratislava.sk

DODATOK č. 08-83-0069-14-01
K ZMLUVE O NÁJME č. 088300691400

Zmluvné strany:
1. Prenajímateľ:
Sídlo:
Zastupuje:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Číslo účtu
25828023/7500
IBAN:
SK28 7500 0000 0000 2582 8023
BIC (SWIFT): CEKOSKBX
00 603 481
IČO:
DIČ:
2020372596
IČ DPH:
nie je platiteľom DPH

(ďalej len „prenajímateľ“)
a

2. Nájomca:
Dopravný podnik, akciová spoločnosť
Sídlo:
Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Zastupuje:
Ing. Ľubomír Belfi, predseda predstavenstva
00 492 736
IČO:
Registrácia:
Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 607/B
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Bratislava – mesto
Číslo účtu:
48009012/0200
IBAN:
SK98 0200 0000 0000 4800 9012
BIC (SWIFT): SUBASKBX
DIČ:
2020298786
IČ DPH:
SK2020298786
(ďalej len „nájomca“)
(„prenajímateľ“ a „nájomca“ ďalej aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako
„Zmluvná strana“)

Článok I
Úvodné ustanovenia
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 31.1.2014 Zmluvu o nájme č. 088300691400 (ďalej len
„Zmluva“). Predmetom Zmluvy je nájom pozemkov, budov a stavieb – stavebných
objektov a hnuteľného majetku vo vlastníctve prenajímateľa, prenechaný nájomcovi do
nájmu za účelom zabezpečovania prevádzky mestskej hromadnej dopravy v hlavnom

meste SR Bratislave, zabezpečovania služieb mestskej hromadnej dopravy v hlavnom
meste SR Bratislave a zabezpečovania ďalších doplnkových činností vychádzajúcich
z predmetu činnosti nájomcu zapísaných v obchodnom registri, ktoré súvisia so
zabezpečením prevádzky a služieb mestskej hromadnej dopravy. Zmluva o nájme bola
uzatvorená na dobu určitú 15 rokov. Nájomné bolo stanovené vo výške účtovných
odpisov podľa odpisového plánu nájomcu na príslušné účtovné obdobie za celý predmet
nájmu.
2. Zmluvné strany sa z dôvodu vybudovania nových stavieb trolejbusových tratí Pražská –
Hroboňova a trolejbusovej trate Patrónka – Vojenská v Bratislave, k. ú. Staré Mesto,
dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 08-83-0069-14-01 k Zmluve (ďalej len
„Dodatok“).
3. Nájom stavieb trolejbusovej trate Pražská – Hroboňova a trolejbusovej trate Patrónka –
Vojenská v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, nájomcovi bol schválený uznesením Mestského
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. ........./2014 zo dňa ........ 2014, ktorého
odpis je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku ako jeho príloha č. 1.

Článok II
Zmeny Zmluvy
1. V článku II ods. 3 sa dopĺňa text :
•

„Stavby – stavebné objekty (príloha č. 2 k Dodatku):
stavba trolejbusovej trate Pražská – Hroboňova, k. ú Staré Mesto,
obstarávacia cena:
2 238 820,10 Eur
stavba trolejbusovej trate Patrónka – Vojenská nemocnica, k. ú Staré Mesto,
obstarávacia cena:
1 558 388,41 Eur“.

2. V článku V sa dopĺňa nový ods. 6:
„6.
Zmluvné strany sa dohodli, že nájomné za stavby – stavebné objekty uvedené
v prílohe č. 2 k Dodatku bude stanovené dohodou vo výške účtovných odpisov podľa
odpisového plánu nájomcu na príslušné účtovné obdobie. Zmluvné strany sa dohodli,
že nájomca bude povinný platiť nájomné za stavby – stavebné objekty, uvedené
v prílohe č. 2 k Dodatku, od 1.1.2015.“
Článok III
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté týmto Dodatkom, zostávajú bez zmeny.
2. 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.
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3. Dodatok sa vyhotovuje v 7 vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých po jeho
podpísaní, prenajímateľ dostane 5 a nájomca 2 vyhotovenia.
4. Tento Dodatok 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 ................................

Za hlavné mesto SR Bratislava

Za Dopravný podnik Bratislava
akciová spoločnosť

.........................................................
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
primátor

.........................................................
Ing. Ľubomír Belfi
predseda predstavenstva
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