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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 časti pozemku registra „C“
v k. ú. Trnávka, parc. č. 15095/14 – zastavané plochy a nádvoria 680 m2, občianskemu združeniu
Cesta z mesta, Doležalova 1, 821 04 Bratislava, IČO 42 270 669, na dobu neurčitú, za účelom
revitalizácie vnútrobloku bytového domu na Doležalovej ulici 1-13 t. z. vybudovanie „Relax zóny“
– parková zóna so zatrávnením, osadením lavičiek a oplotením, za nájomné: 0,05 Eur/m2/rok,
ročné nájomné predstavuje 34,00Eur,
s podmienkou:
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude
nájomcom podpísaná toto uznesenie stratí platnosť.

Dôvodová správa
PREDMET: nájom časti pozemku registra „C“ parc. č. 15095/14 vo vlastníctve a v priamej
správe hlavného mesta SR Bratislavy, v katastrálnom území Trnávka

ŽIADATEĽ: občianske združenie Cesta z mesta
Doležalova 1
821 04 Bratislava
IČO: 42 270 669

ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU:
Parc. č.
15095/14

LV
1656

druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria

celková
výmera
4 138 m2

výmera
na prenájom
680 m2

ÚČEL NÁJMU:
revitalizácia vnútrobloku bytového domu na Doležalovej ulici 1-13 t.j. vybudovanie „Relax
zóny“ – parková zóna so zatrávnením, osadením lavičiek a oplotením.
DOBA NÁJMU: nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú.

VÝŠKA NAVRHOVANÉHO NÁJOMNÉHO:
0,05 Eur/m2/rok - navrhovaná nájomcom,
čo pri výmere 680 m2 ročné nájomné predstavuje sumu vo výške 34,00 Eur.
V súlade s Rozhodnutím č. 28/2011 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky, ktorým sa
ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno (tabuľka č.100, položka
č . 191a) je v sume vo výške 7,00 Eur/m2/rok , pri výmere 680 m2 ročné nájomné predstavuje
4 760,00Eur

SKUTKOVÝ STAV :
Občianske združenie Cesta z mesta so sídlom na Doležalovej ulici č. 1, v Bratislave zastupuje
obyvateľov bytového domu na Doležalovej ulici č. 1-13 vo veci žiadosti o nenávratný finančný
príspevok z Grantového programu mestskej časti Bratislava – Ružinov pre rok 2014. Finančný
príspevok plánujú využiť na revitalizáciu vnútrobloku bytového domu a na vybudovanie „Relax
zóny“, ktorá bude slúžiť obyvateľom všetkých vekových skupín.
Priestor vnútrobloku je dlhodobo nevyužívaný a neplní svoju funkciu. Kamenná ruina
v strede priestoru predstavuje bezprostredné nebezpečenstvo ohrozenia zdravia obyvateľov domu,
rovnako ako zhrdzavené zvyšky nízkeho oplotenia. Spolu s nesúvislou trávnatou plochou
a náletovou zeleňou vytvárajú dojem opusteného priestoru, ktorý je lákadlom pre vandalov
a rizikové skupiny.
Cieľom projektu je eliminovanie rizika ohrozenia zdravia a prinavrátenia pôvodného účelu
tejto kedysi veľmi príjemnej časti vnútrobloku. V prípade úspešného získania finančnej podpory

z grantu mestskej časti Bratislava - Ružinov sa priestor vyčistí a vyrovná trávnatá plocha, navezie
nová zemina a vysadí nový trávnik. V priestore sa osadia lavičky a smetné koše. Priestor sa
z dôvodu ochrany oplotí a bude slúžiť obyvateľom bytového domu. Potreba znovu vytvorenia relax
zóny narastá spolu s pribúdajúcim počtom mladých rodín a detí v bytovom dome, ktorým chýba
priestor pre oddych a budovanie sociálnych vzťahov. Samotný dom je obklopený neudržiavanou
zelenou plochou.
Celý projekt počíta s výraznou podporou obyvateľov vo forme dobrovoľníckych prác, ako aj
s neskorším udržiavaním novej trávnatej plochy a mobiliáru. Obyvatelia sú pripravení prevziať za
túto časť vnútrobloku zodpovednosť a starať sa o udržiavanie trávnatej plochy a nízkej zelene
z vlastného rozpočtu a prostredníctvom dobrovoľných prác.
Dôkazom o dobrovoľníckych aktivitách obyvateľov žiadateľ uvádza, aj úspešné získanie
finančných prostriedkov z grantového programu nadácie Orange, v rámci ktorého zrekonštruovali
oplotenie pozemku a prinavrátili mu príjemný vzhľad. Revitalizácia vnútrobloku je len ďalšou
snahou ako vytvoriť užitočný priestor a zároveň skrášliť prostredie v danej lokalite.
V nadväznosti na uvedené v zastúpení obyvateľov bytového domu na Doležalovej ulici
č. 1-13 sa občianske združenie Cesta z mesta, Doležalova ul. č. 1, 821 04 Bratislava obrátilo na
hlavné mesto listom zo dňa 22.01.2014 so žiadosťou o nájom pozemku registra „C“ parc. č.
15095/14 v k. ú. Trnávka vo výmere 260 m2, za účelom revitalizácie vnútrobloku bytového domu
na Doležalovej ulici 1-13 t.j. vybudovanie „Relax zóny“ – parková zóna so zatrávnením, osadením
lavičiek a oplotením.
V rámci stanovísk odborných útvarov magistrátu sa k nájmu predmetného pozemku
oddelenie životného prostredia a mestskej zelene vyjadrilo: Pozemok je trávnatá plocha s výskytom
vzrastlých stromov, oplotenie pozemku v požadovanej výmere rozdelí pozemok na viaceré
nesúrodé časti zelene a tým dôjde k narušeniu urbanistickej koncepcie vnútrobloku. Aby bola
dosiahnutá kompaktnosť územia a novovzniknutá plocha mohla lepšie slúžiť navrhovanému účelu,
je potrebné zväčšiť plánované oplotenie až po parkovaciu plochu. Z uvedeného dôvodu listom zo
dňa 19.02.2014 občianske združenie Cesta z mesta požiadalo o nájom predmetného pozemku vo
zväčšenej výmere t. j. 680 m2.
Listom zo dňa 24.04.2014 občianske združenie Cesta z mesta doplnilo svoju žiadosť
o vyjadrenie majiteľov bytov na Doležalovej ul. č. 1 až 5, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej
blízkosti plánovanej zóny a existencia ktorej bude vplývať na ich každodenný život.
Nájom pozemku registra „C“ parc. č. 15095/14 v k. ú. Trnávka vo výmere 680 m2 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, keďže získanie nenávratného finančného
príspevku z Grantového programu mestskej časti Bratislava – Ružinov pre rok 2014 je podmienené
preukázaním vzťahu k pozemku, na ktorom bude realizovaná revitalizácia vnútrobloku bytového
domu, iné formy prenechania pozemku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy do nájmu
uvedené v zákone by nebolo vhodné aplikovať pre tento prípad.

STANOVISKÁ ODBORNÝCH ÚTVAROV MAGISTRÁTU:
•

•

Oddelenie územného rozvoja – územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok, v znení
zmien a doplnkov stanovuje pre územie, ktorého súčasťou je pozemok parc. č. 15095/14,
funkčné využitie územia: viacpodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 101,
stabilizované územie.
Referát cestného správneho orgánu – z hľadiska cestného správneho orgánu sa k nájmu
predmetného pozemku nevyjadruje, lebo predmetný nájom časti pozemku nezasahuje do
miestnej komunikácie II. triedy Bulharská ul.

•
•
•

•
•

Oddelenie správy komunikácií – predmetný pozemok nie je v správe hlavného mesta.
Komunikácia Doležalova ul. je v správe mestskej časti Bratislava – Ružinov. Nájmom
pozemku nepríde do zásahu komunikácií verejného osvetlenia v správe hlavného mesta.
Oddelenie územného plánovania – referát generelov technickej infraštruktúry – bez
pripomienok.
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene – Pozemok je trávnatá plocha s výskytom
vzrastlých stromov, oplotenie pozemku v požadovanej výmere rozdelí pozemok na viaceré
nesúrodé časti zelene a tým dôjde k narušeniu urbanistickej koncepcie vnútrobloku. Aby
bola dosiahnutá kompaktnosť územia a novovzniknutá plocha mohla lepšie slúžiť
navrhovanému účelu, je potrebné zväčšiť plánované oplotenie až po parkovaciu plochu.
Z uvedeného dôvodu listom zo dňa 19.02.2014 občianske združenie Cesta z mesta požiadalo
o nájom predmetného pozemku vo zväčšenej výmere t. j. 680 m2.
Oddelenie finančné - neeviduje pohľadávky voči žiadateľovi.
Oddelenie miestnych daní a poplatkov – neeviduje voči žiadateľovi žiadne pohľadávky.

Stanovisko starostu mestskej časti Bratislava – Ružinov – súhlasí s nájmom
predmetného pozemku za podmienok:
- bude dodržaná regulácia funkčného využitia plôch v zmysle platného ÚPN BA, záväznej
časti C, tabuľka 101,
- oplotenie požaduje riešiť pletivové – priehľadné s výškou do 1,5 m, v zmysle § 12 bodu 2
Vyhlášky 532/2002 Z. z., ktorou s ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,
- priestor riešiť ako verejne prístupný.
Podmienky zapracované v návrhu nájomnej zmluvy v čl. IV ods. 4 až 6.
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 uvedenú časť pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Urad geodezie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VYPIS Z KATASTRA NEHNUTELNOSTI
Okres: Bratislava II

Vytvorene cez katastralny portal

Obec: BA-m.c. RUZINOV

Datum vyhotovenia

Katastralne uzemie; Trnavka

Cas vyhotovenia.

VYPIS Z LISTU VLASTNiCTVA c.
CAST

A: MAJETKOVA

31.01.2014
14:31:58

1656

PODSTATA

P A R C E L Y registra " C " e v i d o v a n e na katastralnej m a p e
Parcelne cislo

Vymera v m2 Druh pozemku

4358/ 5
15095/ 14

Sposob vyuz. p. Umiest pozemku Pravny vzt'ah Druh ch.n.

693 Ostatne plochy
4138 Zastavane plochy a
nadvoria

37
18

1

9

1

Legenda:
Sposob vyuzlvania pozemku:
18 - Pozemok, na ktorom je dvor
37 - Pozemok, na ktorom su skaly, svahy, rokliny, vymole, vysoke medze s krovim alebo kamenim a ine plochy. More
neposkytuju tn/aly uzitok
Umiestnenie pozemku:
1 - Pozemok je umiestneny v zastavanom uzemi obce
Pravny vzfah:
9 - Duplicitne alebo viacnasobne vlastnictvo k tej istej nehnutefnosli alebo k jej casti
CASTB:

VLASTNfCIA

IN^

OPRAVNEN^

OSOBY

Por. cislo Priezvisko, meno (nazov), rodne priezvisko, datum narodenia, rodne cislo (itO) a Spoluvlastnicky podiel
miesto trvaleho pobytu (sidIo) vlastnika
Ucastnik pravneho vzfahu:
Vlastnik
1 Hl.mesto SR Bratislava, Primacialne n^m. c.1
ICO:
Poznamka

1/1

Hodnovernost' lidajov katastra o prave k nehnutel'nosti podl'a §39 ods.2 katastralneho
zakona k pozemku registra C-KN pare, c.4358/5 zapisaneho na LV 1656, k.u.Trnavka na
zaklade delimita^neho protokolu o vysporiadani majetkovopravnych vzt'ahov k
nehnutel'nostiam zo dna 12.12.1990 bola spochybnena z ddvodu duplicity vlastnictva s
pozemkom registra E-KN parc.c.4353 zapisaneho na LV c.45g5, k.u.Trnavka na zaklade
rozhodnutia Obvodneho sudu Bratislava 3 c.D 1629/93, Dnot 293/93-24 zo dna 01.08.1994 a
rozhodnutia Obvodneho sudu Bratislava 3 c.D 1630/93-11, Dnot 313/93 zo dha
3l.01.1995,X-592/09

Tituly nadobudnutia LV:
Rozsudok c.k.19C 230/98-34 zo dna 23.2.2001

dASfC:

TARCHY

"

—

—

Por.c.;
1 Vecne bremeno v zmysle § 10 a § 36 Zakona c. 656/2004 Z.z. zakona o energetrke v platnom zneni
zodpovedajuce pravu vstupu na pozemok parc.c. 15095/14 v rozsahu nevyhnutnom na vykon povolenej
cinnosti, v sulade s prilozenym GP c. 110/2012 (c.336/12) z ddvodu obmedzenia vlastnickeho prava k
pozemkotn vybudovantm elektroenergetickych zanadenr distribucnej sustavy, v prospech vlastnika
energetickeho zariadenia, spolocnost'ZSE Distibucia, a.s. Bratislava, Z-3703/12
Ine udaje:
Bez zapisu.

Poznamka:
Bez zapisu.

Informatlvny vypis

1/1

Aktualiz^cia katastralneho portalu:

30.01.2014

MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
oddelenie uzemneho rozvoja mesta
Primacialne nam. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Oddelenie spravy nehnuternosti
Ing. Kluciarova

TU

Vds list cislo/zo dna

Nase 6islo
M A G S O R M 44451/14-4/070

Vec: Uzemnoplanovacia informacia
ziadatel':
ziadost' zo dna:
pozemok pare, cislo:
katastralne uzemie:
blizsia lokalizacia pozemku v lizemi:
zamer ziadatel'a:

Vybavuje/linka

Bratislava

Ing. arch. Breznikova/59356218

26.03. 2014

'
OSN (pre: Obcianske zdruzenie Cesta z mesta)
28.02.2014
15095/14 — cast' (680 m^) - podl'a prilozenej mapky
Trnavka
Dolezalova ulica
Revitalizacia casti vnutrobloku bytoveho domu na
Dolezalovej ulici c. 1 - 13 v Bratislave - realizacia projektu
„Relax zona na Dolezalovej - revitalizacia vnutrobloku" rozSirenie revitalizovanej plochy zpovodnych 260
na
680

Uzemny plan hlavneho mesta SR Bratislavy, rok 2007, v zneni zmien a doplnkov stanovuje pre uzemie,
ktoreho sucasfou je pozemok pare. c. 15095/14; funkcne vyuzitie uzemia: viacpodlazna zastavba
obytneho uzemia, cislo funkcie 101, stabilizovane uzemie.
Funkcne wuzitie uzemia
Viacpodlazna zastavba obytneho uzemia, cislo funkcie 101 (tabul'ka C.2.101 vprilohe), tj. uzemia
sJuziace pre byvanie vo viacpodlaznych bytovych domoch a k nim prisluchajuce nevyhnutne zariadenia v siiiade s vyznamom a potrebami uzemia stavby obcianskeho vybavenia, zelen, ihriska, vodne plochy
ako sucasf parteru a ploch zelene, dopravne a technicke vybavenie, garaie, zariadenia pre poziamu
ochranu a civiinu obranu. Podiel funkcie byvania musi tvorif minimalne 70% z celkovych podlaznych
ploch nadzemnej casti zastavby funkcnej plochy. Zakladne obcianske vybavenie musi skladbou
a kapacitou zodpovedaf vefkosti a fimkcii uzemia.
Sposoby vyuzitia funkcnvch ploch: prevladajuce, pripustne, pripustne v obmedzenom rozsahu,
nepripustne - podl'a tabulTcy C.2.1D1 v prilohe listu.
Intenzita vyuzitia uzemia
Parcely su sucasfou uzemia, ktore je definovane ako stabilizovane uzemie. Stabilizovane uzemie je
uzemie mesta, v ktorom uzemny plan ponechava sucasne funkcne vyuzitie, predpoklada mieru
stavebnych zasahov prevazne formou dostavieb, pristavieb, nadstavieb, prestavieb a novostavieb, pricom
sa zasadne nemeni charakter stabilizovaneho uzemia.
Meritkom a limitom pre novu vystavbu v stabilizovanom uzemi je najma charakteristicky obraz a
proporcie konkretneho uzemia, ktore je nevyhnutne pri obstaravani podrobnejsich dokumentacii alebo pri
hodnoteni novej vystavby v stabilizovanom uzemi akceptovaf, chranit' a rozvijaf. Posudzovanie
Laurinska 7, IH. poschodie. t. dverj 309
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dostavieb, prestavieb, nadstavieb a novostavieb v ramci stabilizovanycli uzemi sa uskutocnuje na zaklade
ukazovatel'ov intenzity vyuzitia uzemia vo funkcnej ploche.
Z celomestskeho pohl'adu nie je mozne, ani ucelne obsiahnuf detail a zlozitosf, ktoru predstavuje stavba
v stabilizovanom uzemi. A k novy navrh nerespektuje charakteristicke principy, ktore reprezentuju
existujucu zastavbu a vnasa do zastavby neprijatel'ny kontrast resp. neumeme zafazenie pozemku, nie je
mozne takiito stavbu v stabilizovanom uzemi umiestnif.
Z hfadiska vazby novej zastavby k povodnej strukture je potrebne zohi'adnif:
• vo vniitornom meste sa vyskytujii stabilizovane uzemia so zastavbou mestskeho typu, kompiexy
zastavby, arealy a uzemia izolovanej zastavby, najma bytove domy sidliskoveho typu a enklavy
rodinnych domov. V dotvarani uzemi je potrebne respektovat' diferencovany pristup podl'a
jednotlivych typov existujucej zastavby a nie je mozne ho generalizovaf stanovenim jednotnej
regulacie intenzity vyuzitia pre celu stabilizovami funkcnu plochu. Tato uloha musi byt'jednoznacne
riesena na podrobnejsej zonalnej urovni.
Zakladnym principom pri stanoveni regulacie stabilizovanych uzemi v meste je uplatnif poziadavky
aregulativy funkCneho dotvarania uzemia na zvysenie kvality prostredia (nielen zvysenie kvality
zastavby, ale aj zvysenie prevadzkovej kvality uzemia).
Pre posudenie investicneho zameru nachadzajuceho sa len v casti funkcnej plochy platia na ploche, na
ktorej ma byt' realizovany zamer zastavby defmicie a ukazovatele intenzity vyuzitia uzemia zavazne pre
celu funkcnu plochu. V konkretnom bloku je mozne riesif navrh zastavby celeho bloku s vyjadrenim
etapizacie zastavby, a to na urovni riesenia UPN Z, US Z, resp. dokumentacie pre uzemne rozhodnutie.
Dokumentacia predlozena k povodnej ziadosti, spis c. MAGS O R M 40865/2014 riesi navrh
revitalizacie casti vnutrobloku pri bytovom dome na Dolezalovej ulici 6. 1 - 13 v Bratislave, konkretne
riesi projekt „Relax zona na Dolezalovej - revitalizacia vnutrobloku". Plocha navrhnuta na
revitalizaciu ma podorysny rozmer 13,0 m x 20,0 m (260 m^) a nachadza sa priblizne cela za sekciou
predmetneho bytoveho domu spopisnym 5islom 3. Navrhovana revitalizacia pozostava zvydistenia
re vital izovaneho priestoru, z nutnych terennych uprav, z naslednej vysadby noveho travnika, z osadenia
novych prvkov parkoveho mobiliaru (lavicky, smetne kose) a z vybudovania oplotenia, nakol'ko by mal
tento revitalizovany priestor sluzit' obyvatel'om uvedeneho bytoveho domu. Jej sucasfou je aj
vybudovanie novej spevnenej plochy a chodnika.
Podmienku oddelenia zivotneho prostredia a mestskej zelene, ktorou navrhuju prenajaf vacsiu
cast' predmetneho pozemku az po jestvujucu spevnenu plochu, konkretne plochu o vel'kosti 680 m^
akceptujeme a opakovane konstatujeme: Z hl'adiska funkcneho vyuzitia uzemia plochy zelene riesene
ako parkovo upravene plochy zelene obsahujuce i chodniky, parkovy mobiliar aprvky detskych ihrisk,
prisluchajuce k bytovym domom su nevyhnutnou ziozkou funkcnych ploch viacpodlazna zastavba
obytneho uzemia^ cislo funkcie 101. Navrhovanou revitalizaciou ploch zelene ddjde kzvyseniu kvality
byvania v prisluchajucom bytovom dome i kzvyseniu kvality prostredia pre okolitu zastavbu.
Zvysenie kvality prostredia stabilizovanych uzemi v meste je zakladnym principom pri stanoveni
regulacie tychto uzemi.
Informujeme Vas, ze Uzemny plan hlavneho mesta SR Bratislavy, rok 2007 a jeho zmeny a doplnky 01
a zmeny a doplnky 02 su zverejnene na adrese:
http://www.bratislava.sk/vismo/dokumentv2.asp7id org=7000Q0&id=l 1031292&p 1 =67484.
Upozornujeme, ze predmetom uzemnoplanovacej informacie nie sii majetkovopravne vzt'ahy k pozemku.
Uzemnoplanovacia informacia na ten isty pozemok moze byt' vydana viacerym ziadatel'om.
Uzemnoplanovacia informacia a stanovisko k investicnemu zameru c. M A G S O R M 44451/14-45070 zo
dna 26.03. 2014 plati jeden rok odo dna jej vydania, ak nebola schvalena nova uzemnoplanovacia
dokumentacia alebo jej zmeny a doplnky, na zaklade ktoiych bola vydana.
S pozdravom
r'^p-^-,-;r : '
Prilohy: tabulTca C.2.101
Co:
MG ORM - archiv

Ing. ivfanaKullmapova
veduca oddejehia

Uzemny pidn hlavneho mesta S R Bratislavy-ZaD 02

C . 2. R E G U L A C I A F U N K C N E H O V Y U Z I T I A P L O C H

101

O B Y T N E UZEMIA

101

viacpodlazna zastavba obytneho ijzemia

102

m^lopodlaznd zastavba obytneho uzemia

P O D M I E N K Y F U N K C N ^ H O VYUZITIA P L 6 C H

Uzemia sluaace pre byvanie vo viacpodlaznych bytovych domoch a k nim prisluchajuce nevyhnutne zariadenia V sulade s vyznamom a potrebami uzemia stavby obCianskeho vybavenia, zeleii, ihriska, vodne plochy ako sucast
parteru a ploch zelene, dopravnS a technicke vybavenie, garaze, zariadenia pre poziamu ochranu a civiinu obranu.
Podiel funkcie byvania musi tvorif minimdine 70% z celkovych podlaznych ploch nadzemnej casti zastavby
funkcnej plochy.
Zakladn§ obcianske vybavenie musi skladbou a kapacitou zodpovedat' velHosti a funkcii uzemia.

S P O S O B Y VYUZITIA F U N K C N Y C H P L O C H

prevladajuce
viacpodlaznfe bytovfe domy
pripustn6
V uzemi je pripustne umiestfiovaf najma :
stavby a zariadenia zabezpecujuce komplexnosf a obsluhu obytn6ho uzemia v sulade s vyznamom
a potrebami uzemia, zariadenia obcianskej vybavenosti predovsetkym vstavane do objeklov byvania zariadenia obchodu a sluzteb, verejneho stravovania, zariadenia pre kulturu, skolstvo, zariadenia pre
zdravotnlctvo a sociainu pomoc
zeleh liniovu a plosnu, zelefi pozemkov obytnych budov
vodne plochy ako suCasf parteru a ploch zelene
zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu uzemia
pripustne v obmedzenom rozsahu
V uzemi je pripustn6 umiestnovaf v obmedzenom rozsahu najma :
bytov6 domy do 4 nadzemnych podlazi, rodinnd domy v doplnkovom rozsahu
zariadenia ob(^ianskej vybavenosti lokalneho vyznamu, pokiar nie su sucast'ou lokalnych centier
zariadenia telovychovy a voFneho Casu, zariadenia sociainej starostlivosti rozptylen6 v uzemi
soliteme stavby obcianskej vybavenosti sluziace Sir§iemu uzemiu
zariadenia drobnych prevadzok sluzieb
zariadenia na sepanavany zber komuncilnych odpadov miestneho vyznamu vr^tane komunalnych odpadov
s obsahom skodlivin z dom^cnosti

nepripustne
V uzemi nie je pripustne umiesti^ovat' najma:
zariadenia s negativnymi ucinkami na stavby a zariadenia v ich okoli
stavby obcianskej vybavenosti arealoveho typu s vysokou koncentraciou navstevnikov a ncirokov
na obsluhu uzemia
stavby na individudinu rekre^ciu
arealy priemyselnych podnikov, zariadenia priemyselnej a poFnohospodarskej vyroby
skladov6 arealy, distribuCn^ centra a logisticke parky, stavebne dvory
CSPH s umyvarnou automobilov a pinickou plynu
tranzitnd vedenia technickej vybavenosti nadradeneho vyznamu
zariadenia odpadoveho hospodarstva okrem pripustnych v obmedzenom rozsahu
stavby a zariadenia nesuvisiace s funkciou
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MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
Primacialne nam. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

SUBQRNE STANOVISKO

k navrhu na predaj/prenijom nehnuternosti hi. m. SR Bratislavy
za oblasf dopravy

A: I D E N T I F I K A C I A PODANIA:
MAGS
SNM
40756/14
(44603/2013)
revitalizacia vnutrobloku bytoveho domu a vybudovanie
„Relax zony" - prehodnotenie
stanoviska z dovodu
rozsirenia vymery z povodnych 260
na 680
Obcianske zdruzenie cesta z mesta
Trnavka
15095/14
Pod.c.

Doslo od (oddelenie, datum): 28.02.2014
Predmet podania:

ZiadateF:
Katastralne uzemie:
Parcelne cislo:
Odoslane: (datum)

Pod.c.

B: C I A S T K O V E S T A N O V I S K A O D D E L E N J :
B l : Oddelenie dopravneho inzinierstva:
11.3.2014
Pridelene (datum)'.
Spracovater (meno)'.

Pod. c. oddelenia: -45073
ODI/147/14-P

Ing. M i c k o v a

Text stanoviska:
K ziadosti o najom pozemku parc.c. 15095/14 vo vymere 680 m ^ za ucelom
revitalizacie vnutrobloku prirahleho bytoveho domu a vystavbe Relax zony pre jeho
obyvatel'ov (osadenie laviciek, smetnych kosov, vysadenie travniku...) uvadzame:
•

v zmysle U P N h i . m. S R Bratislavy, rok 2007 v zneni zmien a doplnkov nie je zaujmova
cast' pozemku dotknuta ziadnym vyhl'adovym zamerom dopravy.

N a zaklade uvedeneho k najmu predmetneho pozemku za vyssie uvedenym ticelom
nemame namietky.

12.3.2014
Vybavene (datum)'.
Ing.
Mikus
Schvalil dna (meno, datum):

12.3.2014

Primacialne n^m. 1, III, poschodie, 6. dverJ 306
TELEFON
02/59 35 61 95

FAX
02/59 35 64 39

BANKOVe SPOJENIE
VUB 6327012/0200

iCO
603 481

INTERNET
www.bratislava.sk

E-MAIL
okdsv@bratislava.sk

2

B2: Referat cestneho spravne 10 organu:
10.03.2004
Pridelene (datum):
Spracovatel' (meno):

OKDS
44223/2014/45072

Iveta lUova

Text stanoviska:
Z hl'adiska cestneho spravneh 0 organu trvame na svojom povodnom stanovisku, ktore doslo
od O S N dna 30.01.2014 po d c. S N M 40756/2014, zaevidovane pod nasim c. O K D S
41567/2014/19270 a vybavene dna 04.02.2014.

Vybavene (datum):
11.03.2014
Schvalil dna (meno, datum): Ing. Slimakova v.z.

B3: Oddelenie spravy komunikacii:
12.3.2014
Piidelene (datum):
Spracovatel' (meno):

11.03.2014

Pod. c. oddelenia:

O S K 45074/2014
Ha-155

R. Horvathova

Text stanoviska:
Zostava v platnosti nase stanovisko c. M A G S O S K 19274/2014 zo dna 5.2.2014

18.3.2014
Vybavene (datum):
Schvalil dna (meno, datum): Ing. Mest'anikova

18.3.2014

L/
Ing. Kvetoslava Cuma
zastupkyna riaditel'a magistratu
Magistrat hlavneho mesta SR
Bratislavy
Zastupca riadiLela magistratu

814 99

Bratislava
-3-

MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
Primacialne nam. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

SUBQRNE STANOVISKO
k navrhu na predaj/prenajom nehnutePnosti hi. m. SR Bratislavy
za oblasf dopravy
A: I D E N T I F I K A C I A PODANIA:
Doslo od (oddelenie, datum): 30.01.2014
Predmet podania:
Ziadatel':
Katastralne uzemie:
Parcelne cislo:
Odoslane: (datum)

Pod.c.

S N M 40756/2014

revitalizacia vniitro bloku bytoveho domu - Dolezalova 1 - 3
Obcianske zdruzenie Cesta z mesta
Trnavka
15095/14
Pod.c.

B: C I A S T K O V E S T A N O V I S K A O D D E L E N J :
B l : Oddelenie dopravneho inzinierstva:
3.2.2014
Pridelene (datum):
Spracovatel' (meno):

Pod. c. oddelenia: 19273/14
ODI/61/i4-p

Ing. M i c k o v a

Text stanoviska:

K z i a d o s t i onajom pozemku parc.c. 15095/14 vo vymere 260
za ucelom
revitalizacie vnutrobloku prirahleho bytoveho domu a vystavbe Relax zony pre jeho
obyvatel'ov (osadenie laviciek, smetnych kosov, vysadenie travniku...) uvadzame:
•

v zmysle U P N hi. m. S R Bratislavy, rok 2007 v zneni zmien a doplnkov nie je zaujmova
cast' pozemku dotknuta ziadnym vyhl'adovym zamerom dopravy.

N a zaklade uvedeneho k najmu predmetneho pozemku za vyssie uvedenym ucelom
nemame namietky.

5.2.2014
Vybavene (datum):
Ing.
Mikus
Schvalil dna (meno, datum):
B 2 : Referat cestneho spravneho organu:
03.02.2014
Pridelene (datum):
Spracovatel' (meno):

5.2.2014

Pod c. oddelenia

OKDS
41564/2014/19270

Iveta Illova

Primacialne n^m. 1, 111, poschodie, 6. dverl 308
TELEFON

FAX

BANKOV^ SPOJENIE

iCO

INTERNET

02/59 35 61 95

02/59 35 64 39

VOS 6327012/0200

603 481

www.bratislava.sk

E-MAIL

okdsv@bratislava-sk

2

Text stanoviska:
Z hl'adiska cestneho spravneho organu k najmu pozemku parcelne c. 15095/14 o vymere
260
za ucelom revitalizacie vnutro bloku bytoveho domu sa nevyjadrujeme, lebo
predmetny najom casti pozemku nezasahuje do miestnej komunikacie II. triedy Bulharska u l .

04.02.2014
Vybavene (datum):
Schvalil dna (meno, datum): V z. Ing. Slimakova

B3: Oddelenie spravy komunikacii:
4.2.2014
Pridelene (datum):
Spracovatel' (meno):

04.02.2014

Pod. c. oddelenia: O S K 19274/2014
Ha-74

R. Horvathova

Text stanoviska:
Predmetny pozemok p. c. 15095/4 v k . u. Trnavka nie je v sprave hlavneho mesta.
Komunikacia Dolezalova ulica je v sprave mestskej casti Ruzinov.
Najmom pozemku v k. u. Ruzinov nepride k zasahu do komunikacii a verejneho osvetlenia
V sprave hlavneho mesta.
5.2.2014
Vybavene (datum):
Schvalil dna (meno, datum): Ing. Mest'anikova

5.2.2014

Ing. K \ t t o s l a v a C u m a
zastupkyna riaditel'a magistratu

Stanovisko technickej infrastruktury
Ziadatel'

S N M - O Z Cesta z mesta

Predmet podania

Najom pozemku

Katastralne uzemie

Trnavka

Parc.c.: 15 095/14

C.j.

c. O U G G 112/14

TIc.j.

M A G S 0 U G G 4 1 496/2014-19 260
M A G S S N M 40 756/2014
TI/62/14

Datum prijmu na TI

31.1.2014

Podpis ved. odd.

Datum exped. z TI

3.2.2014

Referent: K l u

- J OZ im

Zasobovanie vodou a odkanalizovanie : Ing. Daniel Pospisil

Bez pripomienok.

Zasobovanie elektnckou energiou : Ing. Peter Hresko
Bez pripomienok.

EIAC./14

Komu:

^y^/^

''
'

MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
oddelenie zivotneho prostredia a mestskej zelene
Primacialne nam. 1, P. O. Box 192. 814 99 Bratislava 1

Oddelenie spravy nehnutel'nosti
hig. Ivan KriStof
vedtici oddelenia
TU
25402/2014

VSS list etslo/zo drta

NaSe gfslo
MAGS OZP 41635/14/19265

MAGS 407656/14

Vybavuie/llnka
Ing. A. Gaieikov^409

Bratislava
6.2.2014

Vec

NSjom £asti pozemku Doleialova 1-3, k. fi. Ruzinov - vyjadrenie.

Listome. M A G S SNM-40756/14/19265 zo dna 30.1.2014 ste na zaklade ziadosti obaianskeho
zdruzenia Cesta z mesta, Doleialova 1, 821 04 Bratislava, poziadah Oddelenie Zivotneho prostredia
a mestskej zelene o vyjadrenie k najmu casti pozemku pare. c. 15095/14, k. li. Ruzinov, o vymere cca
260
.
OZ Cesta z mesta chce revitalizovaf vmitroblok bytoveho domu a vybudovaf „Relax zonu" parkovii zonu so zatravnenim, osadenim laviciek a s oplotenim (ktora bude sltizif obyvatd'om vsetkych
vekovych skupin). Revitalizacia sa bude realizovaf z nenavratneho financneho prispevku z Grantoveho
programu
Ruzinov pre rok 2014.
Pozemky sa nachadzaju v lizemi, v ktorom plati podl'a zak. N R SR c. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody akrajiny vzmysle neskorSich predpisov I. stupefi ochrany, t.j. ijzemiu sa neposkytuje vy§5ia
ochrana. V zaujmovom uzemi nie je zadokumentovany vyskyt chranenych druhov ^ivofiichov, rastlin
resp. drevin.
Pozemok je travnata plocha s vyskytom vzrastlych stromov, Oplotenie pozemku rozdeli pozemok na
viacere nesurode dasti zelene adqjde knaru§eniu urbanistickej koncepcie vnutrobloku. Pozadujeme
zvacsif planovane oplotenie az po parkovaciu plochu, aby bola dosiahnuta kompaktnosf uzemia
a novovzniknuta plocha mohla lepSie sluzif navrhovan^mu ucelu.
Po pre§tudovani predlo&nej ziadosti apreskumani v terene Oddelenie zivotneho prostredia
a mestskej zelene nesuhlasi s prenajmom Casti pozemku podl'a predlozeneho navrhu, ale odporucame
resp. navrhujeme prenajaf casf pozemku zvafi§enu az po spevnenu plochu resp. parkovisko.

Ing. Katanna Prostejovska
veduca oddelenia
Primacialne ndmestie C. 1.. Ill, posctiodie
TELEFON

02/59 35 61 48

FAX

BANKOVe SPOJENIE
25827813/7500

iCO
603 481

INTERNET

www.bratislava.sk

E-MAIL

ozp@bratislava.sk

MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
financne oddelenie
Primacialne nam. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Oddelenie spravy nehnutel'nosti
22181/2014

Nase t\&\o

Vybavuje/linka

M A G S FIN 2014/377/19276

Varenitsova/476

V^§ list eislo

Bratislava

03.02.2014

Vec

Oznamenie o pohradavkach
N a zaklade Va§ej ziadosti vo veci vycislenia pohl'adavok, V a m tymto oznamujeme, ze
V dostupnych dokladoch a informaciach, ktore boli dorucene na fmancne oddelenie za obdobie
od 1.1.2010 do 31.01.2014 evidujeme zostatok pohl'adavok voci:
Obcianske zdruzenie Cesta z mesta, Dolezalova 1, 821 04 Bratislava, ICO 42 270 669
v lehote splatnosti:
0,00 €
po lehote splatnosti:
0,00 €.
Zaroven si dovol'ujeme pripomentif, ze financne oddelenie nedisponuje databazou
o danovnikoch dane z nehnuternosti. V o veci zistenia pohl'adavok na dani z nehnutel'nosti je
potrebne sa obratif na oddelenie dani a poplatkov magistratu.
Hlavne mesiy SR Bratisls ;u
Oddelenie financne
Primacialne nam. c.l
814 99 B r a t i s l a v a

S pozdravom

Ing. Hons Kotes
veduci financneho oddelenia

Primacialne nam. 1, IV, poschodie, £. dveri 426
TELEF6N
02/59 35 65 03

FAX

02/59 35 63 91

iCO
603 481

INTERNET
www,braUslava.sk

E-MAIL
financne@bratislava.sk

MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
oddelenie miestnych dani a poplatkov
Blagoevova 9, P. O. Box 76, 850 05 Bratislava 55

Oddelenie spravy nehnuternosti
Ing. Ivan Kristof
veduci oddelenia
TU

NaSe t\s\o

Va§ list Cislo
SNM-2014/40756

MAG/16/2014/19277
28275/2014

Vybavuje/linka

Bratislava

Ing. Pe§kov^/900

11.2.2014

Vec: Odpoved' na ziadost'

Na zaklade Vasej ziadosti Vam v zmysle § 11 ods. 6 zakona c. 563/2009 Z. z. o sprave
dani (daflovy poriadok) a o zmene a doplneni niektorych zakonov oznamujeme nasledovne:
Referat ostatnych dani neeviduje v evidencii dane za uzivanie verejneho priestranstva a ani
vevidencii dane za ubytovanie obcianske zdruzenie Cesta zmesta, Dolezalova 1, 821 04
Bratislava, itO: 42270669.
Referat PO dane z nehnutel'nosti neeviduje uvedene OZ v evidencii danovnikov.
Referat komunalneho odpadu neeviduje uvedene OZ v evidencii poplatnikov.

S pozdravom

li^. Kter Michaliika
vedtici oddelenia

Blagoevova 9, 3 Poschodie, t. dverl 303
TELEFON

FAX

BANKOVe S P O J E N I E

iCO

INTERNET

02/59 35 69 00

02/59 35 69 71

V O B 6327012/0200

603 481

www.bratislava.sk

E-MAIL

dane@bralislava.sk

ZMLUVA O NÁJME POZEMKU
č. 08 - 83 -.......... - 14 – 00
Zmluvné strany:
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Zastúpené:
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:
00603481
DIČ:
2020372596
(ďalej len „prenajímateľ“)
a
2. občianske združenie Cesta z mesta
Sídlo: Doležalova 1, 821 04 Bratislava
Zastúpené:
........................................
podľa výpisu z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka
č. 426/B
Peňažný ústav:
..........................
Číslo účtu IBAN):
..........................
BIC (SWIFT):
...........................
17 326 656
IČO:
(ďalej len „nájomca“)
uzatvárajú podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka túto zmluvu o nájme pozemku:
Čl. I
Predmet a účel nájmu
1. Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku registra „C“ v Bratislave zapísaného
v údajoch katastrálneho odboru Okresného úradu Bratislava k. ú. Trnávka na liste
vlastníctva č. 1656 ako parc. č. 15095/14 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere
4138 m2.
2. Prenajímateľ prenecháva časť pozemku uvedeného v ods. 1 tohto článku a nájomca ho
prijíma do nájmu za podmienok uvedených v tejto zmluve a to: parc. č. 15095/14
vo výmere 680 m2, (ďalej len „predmet nájmu“ alebo „pozemok”), tak ako je zakreslené
v kópii z katastrálnej mapy a v situácii, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy ako príloha
č. 1 a 2.
3. Účelom nájmu je revitalizácia vnútrobloku bytového domu na Doležalovej ulici 1-13
t.j. vybudovanie „Relax zóny“ – parková zóna so zatrávnením, osadením lavičiek
a oplotením.
4. Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu využívať výlučne na dohodnutý účel. Za nesplnenie
tohto záväzku má prenajímateľ právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu v sume

1

17,- Eur a to za každý, aj začatý deň trvania porušenia tohto záväzku. Nájomca sa súčasne
zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom
zaslanej faktúry.
5. 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 preberá.

Čl. II
Vznik, doba a ukončenie nájmu
1. Nájom sa dojednáva na dobu neurčitú a začne plynúť dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy
podľa čl. VII ods. 8 tejto zmluvy, tento deň bude zároveň prvým dňom nájmu.
2. Nájomný vzťah môže byť ukončený :
a/ kedykoľvek písomnou dohodou zmluvných strán,
b/ výpoveďou prenajímateľa a to i bez udania dôvodu, s trojmesačnou výpovednou
lehotou,
c/ výpoveďou nájomcu s tým, že nájomca je oprávnený nájomnú zmluvu vypovedať bez
udania dôvodu len do doby ukončenia revitalizačných prác na predmete nájmu. Po
termíne ukončenia prác je nájomca oprávnený od nájomnej zmluvy len jednostranne
odstúpiť v súlade s písm. e/, f/ tohto odseku.
d/ odstúpením od tejto zmluvy prenajímateľom v prípade:
da/ neuhradenia splatného nájomného do 14 dní od doručenia prvej upomienky,
prípadne jej vrátenia alebo neprevzatia,
db/ ak nájomca prenechá predmet nájmu do podnájmu tretej osobe bez súhlasu
prenajímateľa v súlade s ods. 2 Čl. IV tejto zmluvy,
e/ odstúpením od tejto zmluvy nájomcom v prípade:
ea/ ak sa predmet nájmu stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilým na dohodnuté
alebo obvyklé užívanie, alebo
eb/ ak sa mu odníme taká časť predmetu nájmu, že by sa tým zmaril účel zmluvy,
f/ odstúpením od zmluvy v súlade s touto zmluvou a/alebo s príslušnými ustanoveniami
Občianského zákonníka.
3. V prípadoch odstúpenia od zmluvy je odstúpenie účinné dňom, keď písomnosť s prejavom
vôle jednej zmluvnej strany o odstúpení bude doručená druhej zmluvnej strane. Dňom
doručenia písomnosti podľa predchádzajúcej vety sa táto zmluva zrušuje (ex nunc).
4. Pre prípad výpovede dojednali zmluvné strany trojmesačnú výpovednú lehotu. Výpovedná
lehota sa bude počítať od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej
zmluvnej strane.
Čl. III
Úhrada za nájom
1. Nájomné za predmet nájmu je stanovené podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta Slovenskej republiky č. ................./2014 zo dňa ..................2014 vo výške
0,05 Eur/m2/rok.

2

2. Ročné nájomné vo výške 34,00 Eur (slovom tridsaťštyri eur) sa nájomca zaväzuje uhrádzať
počnúc dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy v pravidelných štvrťročných splátkach,
vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho roka na účet prenajímateľa, číslo účtu (IBAN):
SK5875000000000025828453, variabilný symbol VS 883xxxx14 v Československej
obchodnej banke, a.s.
3. Pomerná časť nájomného podľa ods. 2 tohto článku sa vypočíta tak, že denné nájomné
vypočítané ako 1/365 sa vynásobí počtom dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto
zmluvy do konca roka, v ktorom sa zmluva uzavrela. Takto vypočítané nájomné sa
nájomca zväzuje uhradiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy v súlade
s Čl. VII ods.8.
4. V prípade, že nájomca pri platbe neuvedie obdobie za ktoré sa úhrada platí, alebo uvedie
obdobie ktoré už bolo uhradené, alebo ak z úhrady nebude zrejmé, za ktoré obdobie
nájomca úhradu poukazuje, je obdobie, ktoré bude úhradou pokryté, oprávnený určiť
prenajímateľ sám, prenajímateľ spravidla pokryje najstaršiu splatnú pohľadávku.
5. Nájomné a ostatné finančné plnenia sa považujú za uhradené dňom pripísania na účet
prenajímateľa.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nájomca nezaplatí nájomné, 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. štvrťroka príslušného
kalendárneho roka) výšku nájomného dohodnutého v zmluve o výšku miery inflácie
stanovenej Štatistickým úradom SR za bezprostredne predchádzajúci kalendárny rok
zverejnenú Štatistickým úradom v januári nasledujúceho roka.
Zvýšenie nájomného prenajímateľ oznámi nájomcovi písomne, zaslaním doporučenej
zásielky na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
Zvýšené nájomné je nájomca povinný platiť za obdobie od 01.04. v termínoch splatnosti
nájomného dotknutých 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.

Čl. 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 nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu alebo inej dispozície tretej
osobe bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa s výnimkou odovzdania staveniska
dodávateľovi stavby. Za porušenie tejto povinnosti má prenajímateľ právo požadovať od
nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 17,- Eur za každý, aj začatý deň trvania porušenia tejto
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povinnosti. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje
zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry.
3. Nájomca sa zaväzuje riadne sa starať o pozemok, najmä zabezpečovať na vlastné náklady
všetky úpravy a údržbu, ako aj znášať zo svojho náklady spojené s neprimeraným
užívaním predmetu nájmu.
4. Nájomca sa zväzuje dodržať reguláciu funkčného využitia plôch v zmysle platného
Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov, záväznej
časti C, tabuľky 101, ktorá súčasťou tejto zmluvy ako príloha č. 3. Za porušenie tohto
záväzku má prenajímateľ právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške
300,- Eur. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje
zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry.
5. Nájomca sa zväzuje na predmete nájmu umiestniť oplotenie pletivové – priehľadné s
výškou do 1,5 m, v zmysle § 12 bodu 2 Vyhlášky 532/2002 Z. z., ktorou s ustanovujú
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou
pohybu a orientácie. Za porušenie tohto záväzku má prenajímateľ právo požadovať
od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 300,- Eur. Nájomca sa súčasne zmluvnú
pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom
zaslanej faktúry.
6. Nájomca je povinný predmet nájmu ponechať verejne prístupný. Za porušenie
povinnosti podľa prvej vety tohto odseku má prenajímateľ právo požadovať od
nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 17,- Eur za každý deň trvania nesplnenia tejto
povinnosti. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa prechádzajúcej vety zaväzuje
zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry.
7. Nájomca je povinný predložiť prenajímateľovi (prostredníctvom oddelenia správy
nehnuteľností magistrátu) právoplatné stavebné povolenie na stavbu na predmete nájmu do
15 dní od nadobudnutia jeho právoplatnosti. Za nesplnenie tejto povinnosti má
prenajímateľ právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 17,- Eur za každý, aj
začatý deň trvania porušenia tejto povinnosti. V prípade, že právoplatné stavebné
povolenie nebude vydané do .................... je prenajímateľ oprávnený požadovať od
nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 300,- Eur, a to v prípade ak táto lehota uplynula
v dôsledku subjektívneho zavinenia nájomcu. Nájomca sa súčasne zmluvné pokuty podľa
tohto odseku zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry.
8. Nájomca je povinný predložiť prenajímateľovi (prostredníctvom oddelenia správy
nehnuteľností magistrátu) právoplatné kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete
nájmu do 15 dní od nadobudnutia jeho právoplatnosti. Za nesplnenie tejto povinnosti má
prenajímateľ právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 17,- Eur za každý, aj
začatý deň trvania porušenia tejto povinnosti. V prípade, že právoplatné kolaudačné
rozhodnutie nebude vydané do ........................ je prenajímateľ oprávnený požadovať od
nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 300,- Eur, a to v prípade ak táto lehota uplynula
v dôsledku subjektívneho zavinenia nájomcu. Nájomca sa súčasne zmluvné pokuty podľa
tohto odseku zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry.
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9. V prípade skončenia nájmu pred vydaním kolaudačného rozhodnutia je nájomca povinný
uviesť predmet nájmu do pôvodného stavu, v prípade skončenia nájmu po vydaní
kolaudačného rozhodnutia je nájomca povinný odovzdať predmet nájmu v stave
zodpovedajúcom dohodnutému užívaniu, tzn., že bez odstránenia uskutočnených úprav,
zmien a zásahov na predmete nájmu, pokiaľ sa s prenajímateľom nedohodne inak. Za
nesplnenie povinnosti uvedenej v prvej vete tohto odseku, si zmluvné strany dojednali
zmluvnú pokutu vo výške 17,- Eur, za každý aj začatý deň, nasledujúci po dni, v ktorom sa
má predmet nájmu uviesť do pôvodného stavu, ktorú má prenajímateľ právo od nájomcu
požadovať. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje
zaplatiť, ak mu ju prenajímateľ oprávnene vyúčtuje. Uhradením zmluvnej pokuty sa
nájomca nezbavuje povinnosti uhradiť prenajímateľovi škodu spôsobenú nemožnosťou
užívať predmet nájmu za čas do uvedenia predmetu nájmu do stavu zodpovedajúcom
dohodnutému spôsobu užívania a odovzdania predmetu nájmu do majetku prenajímateľa.
Zmluvná pokuta sa v týchto prípadoch do náhrady škody nezapočítava.
10. Nájomca na predmete nájmu preberá povinnosti prenajímateľa ako vlastníka, ktoré
vyplývajú zo všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta SR Bratislavy a mestskej
časti – Ružinov v platnom znení, týkajúce sa najmä dodržiavania čistoty, poriadku,
udržiavania mestskej zelene, zimnej údržby a pod. a z platných právnych predpisov
týkajúcich sa najmä protipožiarnej ochrany, hygienických predpisov, ochrany majetku a
pod.
11. Zodpovednosť za škody na predmete nájmu sa riadi ustanoveniami VI. časti, prvej a
druhej hlavy Občianskeho zákonníka.
12. Nájomca sa zväzuje zabezpečiť zneškodnenie 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. Za nesplnenie tejto
povinnosti je nájomca povinný zaplatiť sankcie v zmysle VZN hlavného mesta SR
Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území hlavného mesta.
13. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi každú zmenu a
skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť nájom (zmena obchodného mena spoločnosti, sídla
spoločnosti, pod.). Za nesplnenie tejto povinnosti má prenajímateľ právo požadovať od
nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 70,- Eur. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa
predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť.
14. V súlade s ust. § 545 Občianskeho zákonníka 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 na základe prenajímateľom zaslanej
faktúry.
15. 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 osoba oprávnená konať v mene nájomcu, zastihnutá.
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16. Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že písomnosť doručená do miesta doručenia
podľa odseku 15 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 15 tohto článku a iná adresa
nebude prenajímateľovi známa, považuje sa písomnosť za nájomcovi za doručenú dňom
jej vrátenia prenajímateľovi, a to aj v prípade, že sa nájomca o tom nedozvie.

Čl. V
Vyhlásenia a záruky
1. Nájomca podpísaním tejto zmluvy vyhlasuje a zaručuje prenajímateľovi, ktorý uzatvára
túto zmluvu spoliehajúc sa na tieto vyhlásenia a záruky, že ku dňu podpisu tejto zmluvy:
1.1 nájomca je právnym subjektom platne existujúcim podľa zákonov Slovenskej
republiky, podpisujúci je osoba oprávnená konať v mene nájomcu a nájomca nemá
žiadne dcérske spoločnosti,
1.2 nájomca nie je v úpadku, nebol ním alebo jeho štatutárnym orgánom alebo treťou
osobou podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok a ani mu úpadok
nehrozí,
1.3 nájomca nebol ako právnická osoba zrušený, či už likvidáciou alebo bez likvidácie
a ani neprijal žiadne rozhodnutie za týmto účelom,
1.4 proti nájomcovi nie je vedené žiadne exekučné a ani iné konanie o výkon rozhodnutia,
alebo iné obdobné konanie, ktorého výsledkom by mohlo byť akékoľvek peňažné
alebo nepeňažné plnenie, alebo iný právny záväzok na ťarchu nájomcu, ktorý by
mohol zmariť alebo sťažiť plnenie záväzkov nájomcu vyplývajúcich z tejto zmluvy.
2. V prípade, že sa akékoľvek vyhlásenie alebo záruka podľa ods. 1 tohto článku ukáže ako
nepravdivé alebo zavádzajúce, bude sa to považovať za hrubé porušenie tejto zmluvy,
oprávňujúce prenajímateľa od tejto zmluvy jednostranne odstúpiť, ako aj oprávňujúce
prenajímateľa požadovať od nájomcu náhradu škody, ktorá mu nepravdivým alebo
zavádzajúcim vyhlásením alebo zárukou vznikla.

Čl. VI
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 predpisov.

2.

Pre právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia
Občianskeho zákonníka a ostatných platných všeobecne záväzných právnych predpisov.

3.

Nájom pozemkov schválilo Mestské zastupiteľstvo hl. mesta SR Bratislavy uznesením
č. ................ zo dňa ...........2014 ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Odpis uznesenia
mestského zastupiteľstva podľa predchádzajúcej vety je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy
ako príloha č. 2.
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4. Pokiaľ sú v tejto zmluve, jej dodatkoch 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 nich platnom znení. V prípade, ak sa niektoré
ustanovenie tejto zmluvy ukáže (alebo sa neskôr stane) neplatným alebo neúčinným alebo
neopakovateľným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú
platné a účinné. Zmluvné strany sa zväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné
alebo neaplikovateľné ustanovenie novým ustanovením, ktoré zodpovedá pôvodne
zamýšľanému účelu neplánovaného alebo neúčinného alebo neaplikovateľné ustanovenia
a to v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia výzvy jednej zmluvnej strany druhej
zmluvnej strane.
5. 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.
6. Zmluva sa vyhotovuje v 7-ich vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých po jej
podpísaní prenajímateľ obdrží 5 a nájomca 2 vyhotovenia.
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 obidvomi zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa
podľa ust. § 47 ods. 1 zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník
v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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 ukončení účinnosti tejto zmluvy.

V Bratislave dňa:

V Bratislave dňa:

Prenajímateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava

Nájomca:
občianske združenie Cesta z mesta

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

............................................
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Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 5.5.2014
___________________________________________________________________________
K bodu č. 6
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v k.ú.
Trnávka, parc.č.15095/14 občianskemu združeniu Cesta z mesta, so sídlom v Bratislave
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť 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 časti pozemku registra „C“
2
v k. ú. Trnávka parc. č. 15095/14 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 680 m , občianskemu
združeniu Cesta z mesta, Doležalova 1, 821 04 Bratislava, IČO 42270669, na dobu neurčitú, za
účelom revitalizácie vnútrobloku bytového domu na Doležalovej ulici 1 – 13, t. z. vybudovanie „Relax
2
zóny“ – parková zóna so zatrávnením, osadením lavičiek a oplotením, za nájomné 0,05 Eur/m /rok,
ročné nájomné predstavuje 34,00Eur,
s podmienkou súhlasu starostu MČ Ružinov a s podmienkou:
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude
nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie:
prítomní: 6 , za: 6 , proti: 0 , zdržal sa: 0

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r.
V Bratislave, 6.5.2014

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti
pozemku v k. ú. Trnávka, parc. č. 15095/14, občianskemu združeniu Cesta z mesta
so sídlom v Bratislave
Kód uzn: 5.3
5.3.1
5.3.5

Uznesenie č. 1122/2014
zo dňa 07. 05. 2014
Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy
schváliť 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 časti pozemku registra
„C“ v k. ú. Trnávka parc. č. 15095/14 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 680 m2,
občianskemu združeniu Cesta z mesta, Doležalova 1, Bratislava, IČO 42270669, na dobu
neurčitú, za účelom revitalizácie vnútrobloku bytového domu na Doležalovej ulici 1 – 13,
t. z. vybudovanie „Relax zóny“ – parková zóna so zatrávnením, osadením lavičiek
a oplotením, za nájomné 0,05 Eur/m2/rok, ročné nájomné predstavuje 34,00Eur,
s podmienkou:
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote
nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
---

