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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 nebytových priestorov vo 
výmere 141,46 m2 v Podchode na Trnavskom mýte v Bratislave, k. ú. Nové Mesto a k. ú. Nivy, 
spoločnosti Dopravný  podnik   Bratislava,  akciová spoločnosť, so   sídlom na Olejkárska 1                         
v  Bratislave, IČO 00492736, za účelom zriadenia a prevádzkovania sociálneho zariadenia pre 
vodičov mestskej hromadnej dopravy a predajne cestovných lístkov MHD, IDS BK, na dobu určitú 
odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy do 31. 12. 2023, za nájomné 0,50 Eur/m2/rok,  t. z. vo výške 
70,73  Eur ročne,  
 
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 nebude nájomcom 
v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Dôvodová správa 
 
 
PREDMET:  Návrh  na  schválenie  nájmu  nebytových  priestorov   vo    výmere  141,46 m2 

v podchode na Trnavskom mýte v Bratislave, na pozemku registra “C“ parc. č. č. 
11436/5, parc. č. 21914, parc. č. 11246 k. ú. Nové Mesto a pozemku parc. č. 10431/2 
k. ú. Nivy pre spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, a. s. so sídlom v Bratislave 
ako prípadu hodného osobitného zreteľa  

 
ŽIADATE Ľ: Dopravný podnik Bratislava, a. s. 
                       Olejkárska 1 
  814 52 Bratislava 
                        IČO: 00 492 736 
 
ŠPECIFIKÁCIA NEHNUTE ĽNOSTI: 
Nebytové priestory vo výmere 141,46 m2 v stredovom páse Podchodu Trnavské mýto. 
Stavba podchodu je dopravnou podzemnou stavbou a nemá založený list vlastníctva. V zmysle § 6 
zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv v platnom 
znení  sa v katastri síce evidujú stavby spojené so zemou pevným základom, ktoré sú podzemnými 
stavbami, a to v miestach ich prienikov so zemským povrchom, avšak podchod ako celok nemožno 
do katastra zapísať. V prípade podchodu na Trnavskom mýte sú na katastrálnej mape zobrazené len 
vyústenia schodísk a eskalátorov na povrch, ktoré ale nie sú oddelené ako samostatné parcely a sú 
pričlenené k okolitým pozemkom 
Stavba  podchodu  sa   nachádza    na    pozemkoch  parc. č. 21914 a parc. č. 11436/5 k. ú. Nové 
Mesto – právny vzťah k pozemku nie je evidovaný na LV,  pozemkoch parcely registra “C“   parc. 
č. 10422 a parc. č. 11436/1 k. ú. Nové Mesto, LV č. 5567 vo vlastníctve hlavného mesta, pozemku 
parc. č. 11246 k. ú. Nové Mesto, LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta a pozemku  parc. č. 
10431/2 k. ú. Nivy, LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta 
 
ÚČEL: sociálne zariadenie pre vodičov mestskej hromadnej dopravy a predajne cestovných lístkov 

MHD, IDS BK 
 
DOBA NÁJMU: odo dňa účinnosti zmluvy do 31.12.2023 
 
VÝŠKA NAVRHOVANÉHO NÁJOMNÉHO:  
0,50 Eur/m2/rok   t. zn. vo výške 70,73 Eur ročne – nájomné je stanovené podľa  Rozhodnutia č. 
28/2011 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú ceny nájmov a ceny 
predbežnej odplaty za vecné bremeno, tabuľka č. 100 s použitím Zrážky č. 56a), ktoré znie „ak je 
žiadateľom mestská organizácia je možné dojednať nájomné 0,50 Eur/m2/rok“ 
 
SKUTKOVÝ STAV: 
 
1.  Na pôvodnú stavbu podchodu vydal dňa 29.8.1975 Národný výbor hlavného mesta SSR 

Bratislavy, odbor dopravy, rozhodnutie o povolení na uvedenie do trvalej prevádzky objektu: 
Podchod /pre peších/ pod križovatkou Centrálne trhovisko v Bratislave. V stavbe podchodu sa 
nachádzajú zabudované obchodné priestory – 12 ks predajných stánkov a vstavaný nebytový 
priestor v strede objektu podchodu, sociálne zariadenie – verejné WC, 21 kusov osvetlených 
vitrín a obslužné priestory súvisiace s prevádzkou podchodu. Časť podchodu vo výmere 204  m2  
je prenajatá JUDr. Jurajovi Stahlovi na dobu neurčitú za účelom prevádzkovania predajných 
boxov. Túto nájomnú zmluvu možno vypovedať aj bez uvedenia dôvodu pričom výpovedná 
lehota je 3 mesiace,  od zmluvy môže hlavné mesto odstúpiť aj v prípade, že na rekonštrukciu 
podchodu bude vyhlásená obchodná verejná súťaž a na základe výsledkov verejnej súťaže 
ukončí výber uchádzača na rekonštrukciu podchodu na Trnavskom mýte.  Sociálne zariadenia 
nie sú prenajaté a sú uzatvorené. 



V stavbe podchodu je zabudovaných 9 ramien pohyblivých schodov a je tu 7 vstupov a výstupov 
pevných schodov (k OD Centrál, k lekárni na Vajnorskej ul., k Istropolisu, k Tržnici,  na 
zastávku električiek smer mesto, na zastávku električiek smer Zlaté piesky, na zastávku 
električiek smer Ružinov)  a  prístrešky na zastávkach električiek smer mesto,  smer Zlaté piesky 
a smer Ružinov. 

 
2.  Nebytové priestory v stredovom páse podchodu boli v predchádzajúcom období využívané ako 

obchodné priestory, od roku 2010 sú nevyužívané. 
 
3.  Listami zo dňa 7.2.2014 a 3.3.2014 požiadal Dopravný podnik Bratislava, a. s. v záujme plnenia 

ustanovení Rámcovej zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej 
dopravy v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2014 – 2023 uzatvorenej 
31.1.2014 o nájom nebytových priestorov v stredovom páse podchodu za účelom úpravy 
predmetných priestorov na sociálne zariadenie pre vodičov mestskej hromadnej dopravy. 

 
 
 
 

Návrh riešenia: 
Predložiť na rokovanie orgánov mesta návrh na uzatvorenie  nájomnej zmluvy na nájom 
nebytových   priestorov  vo  výmere  141,46  m2   v Podchode  na  Trnavskom   mýte                                  
v     Bratislave, k. ú. Nové Mesto a k. ú. Nivy  na dobu určitú odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy 
do 31.12.2023  so spoločnosťou Dopravný  podnik  Bratislava, a.s. s  nájomným   0,50  Eur/m2/rok            
t. zn.  vo  výške   Eur ročne za účelom zriadenia a prevádzkovania sociálneho zariadenia pre 
vodičov mestskej hromadnej dopravy ako prípadu hodného osobitného zreteľa nakoľko sa jedná 
o subjekt zabezpečujúci pre hlavné mesto služby vo verejnom záujme a to mestskú hromadnú 
dopravu. 
 
   
 
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 uvedené nebytové priestory  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 nájmu nebytových priestorov vo výmere 141,46 m2 v Podchode na 
Trnavskom mýte v Bratislave, k. ú.  Nové Mesto a k. ú. Nivy pre spoločnosť Dopravný podnik  
Bratislava, a.s.,  ako prípadu hodného osobitného zreteľa“. 
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Hla\.nd mesto SR Bratislava
doc. RNDI. Nlilar Ftddnik, CSc.
p.imiitor
Primacidhe ndmestie I
814 99 Bratislava I
P. O. BOX 192

1.9. Kajdi Q7.42.2Q14

vec Pretriiom nebytovfch priestoroy v Dodchode Trnavsk6 mfto - poiiadanie o Domoc

Vitan\i 6;n n;hiifnr
popri nutnosti do najefektivnejsieho zabezpedovania prev6dzlT hromadnej dopraryje dopravca

povinnj zabezpeiit' pre vjkomlch dopravnjch zamestnancov (vodiiov) socirilne podmienky na
konednich zastavkach. alt. na tase jednotlilich liniek. Pri posudzovani sridasnej situiicie sme

dospeli k zAveru, Ze t. d. neq.uZivan€ priestory v strednej aasti podchodu na Tmavskom m1te, l'1ord
s[ vo v]astnictve Hlavndho mesta Bratislava, by bolo moZn€ bez pouiitia nirodn;ich investiirich
prostriedkov upravit'pre zriadenie potrebnjch socirildych piestorov pre vodidov (odpodi*ovri
miestnost') a zirovei umoidt' pouZivanie existujricich soci6lnych zariadeni v podchode (tie sri
momentalne uzar*firt€). Na zdklade ziskanjch podkladov ide o plochu s ljmerou cca 60-70 m' po
blhaJjch obchodnych zariadeniach.

PAn prim6tor, vzhl'adom na viiinost' problimu sa v tejto veci obraciame na Vis s naliehavou
prosbou o podporu a poslupenie naiej poZiadavky na majetkovo-pr6vne ttvary Magistrftu hlamdho
mesta Bratislava s poZiadanim o vl,pracovanie n6whu adwy o pren6jme popisovanjch
neb)4oI;ch priestorov v podchode Tmavsk6 m1ito.

S pozdravom

P loha
lechnicki ndifi podchodu Tmavsk6 mjro s vyznadenim predmetu z6ujmu

Na vedomie
ing. Kvetoslava Cum6. z6stupkylia riaditel'a Magistrdtu hl. m. SR Bratisla!_v

_$effifa1$H:-d#: !i.,1":#,:":l

Ing. tJronislav Weigl
riaditef iseku prevrldzky a techniky

$p:m*'M*".

V65 list znadky/ zo dna

1? "t?- ruis

h/a'/iu,

Dopravnipodnk 3E sava a s oelka.skal,31452Brarisaval.le.:+,121-2-59501,133far+421-2s950r500Mrdpbsk
Bankov6spoleile:VUB BEtsava meslo aisro ,jaru ,lsoosor2/o2oo do 0o4s2 736. Drdr202c2s3736 d DPH: sK 2020293736
rEAN SK33 0200 0000 0000 43c0 9012 B C(SWTFT):STIBASKBX Regslracla:OkresnisidAratslaval oddelSa. vlo:kaa607/8
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Magistrit hlavndho mesta SR Bratislavy
oddelenie sprivy nehnutel'nosti
Primacidlne ndm. I
814 99 Eratislava

VYbavuj-"
JUDr. D. Petovsk;

Bratislava
03.03.2014

Ziadost o nejom nebytov\ich priestorov v podchode Trnavskd mlito

Dopravni podnik Bratislava, akciovd spolodnosl (d'alej len DpB, a. s.) v zjujme plnenia
ustanoveni Rimcovej zmluvy oslu:bich vo verejnom zdLtjme a zabezpeteni mestskej
h.omadnej dopravy os6b v hJavnom meste Slovenskej republiky Bratjslave na roky 2OI4 -
2023, uzatvorenLi di,a 31.07.2074, iiada o n;jom nebytovvch priestorov v objekte podchodu
Trnavsk6 m\ho, k. d. Nov6 Mesto, ovyrnere cca 70 m2 (ipecifikacia technicki n6irt
podchodu Trnavsk6 mito s vyznaaenim predmetu zdujmu tvori priloho i.l) a to za {iaelom
iprav predmetnvch priestorov na zriadenie a prevddzkovanie soci6lneho zarjadenia pre
vodiaov MHD a predajne cestovn\'ch listkov MHD, IDS BK.

K uzatvoreniu
Obchodn6 menot
Sidlo:

v zastupenr:
reo:
Registrdcia:
Bankov€ spojenie:
e islo !atu:
IBAI]:
Brc (swrFTl:

D rc:

IE DPH:

nijomn6ho vz{ahu uvddzame identifikain6 idaje:
DopravnV podnik Bratislava, akciovS spoloanosf
oleikirska 1

814 52 Bratislava
Ing. [ubomir Belfi, predseda predstavenstva a generilny riaditef
0a 492 736
Okresni sid Bratislava l, oddiel 5a, vloika i. 607/B
VUB, a- s. Bratislava - mesto
4ao090L2/a20o
5K98 0200 0000 0000 4800 9012
SUBASKBX

2020298186
sK2020298186

Zd6vodnenie

DPB, a. s. ako dopravca, popri najefektivnejjiemu zabezpeaovaniu prev6dzky
hromadnej dopravy je povinni zabezpeai{ pre vfkonnfch zamestnancov (vodiiov) socijlne
podmienky (odpoiinkov6 miestnosl, WC) na konednlich zastjvkach, alternativne na trase
jednotlivich iiniek avych6ozajdc v dstrety cestujicej verejnosti rn; zdujem ozriadenie
predajne cestovnVch listkov v tejto lokalite.

D.p€vny podf,ik aaft ava ak.rove spo/oanosl oejkereka r 3r,1s2 BzlEavar fax 142r.2-59501400 sddpbsk
sankovasporene vuE Earsrava meslo eisroid tio ooas2736 Dra 2o2o2e87a6 ti DpH sK2o2o2es756

8AN]SX33020000000000!3009012 B C(SWFT):SU BAsKax Reqistdcr: OkresnisidBm(st.r.t odcetsa ro:kaa60,8



Predmetn6 priestory nachddzajdce sa v strednej aasti podchodu na Trnavskom mite,
ktor6 sli vo vlastirictve Hlavndho mesta SR Bratisjavy, sri toho dasu nevyu:ivan6 a DpB, a. s.

mi moinosi bez pou:itia ndrodn\ich investiinich prostriedkov, nebytov6 priestory upravit
a prevddzkovaf.

5 pozdravom

rt!. tubEnr eelli

,. preds9dapredstavenstva
a gerierilny riaditel'

Priloha:
Specifikiicia - podchod Trnavsk6 mito

Na vedomiei
Ing. Kvetoslava aurnd
zdstupkyia riaditefa magistritu
hlavn6ho mesta 5R Bratislavy

DopEVnipodnikBrarsava akcbyisporoanosl. Olejkereka 1,31152 arafs]ava 1,ler +421-2-595a1111 fax.+4212 5910 j400.lvMdpbsk
Bankoye spojenie: VlB Brarisrava neslo Cisoidtu:43009012/0200 rco 00492736 ote 2ozo29sia6, CDpN SK202029s7a6

BAN:SK930200000000004300s012 B C(SWFT):SU BASKBX Regstdcla oklesnisLjdE.arstavat,oddietSa vto:ka660i/a ,', 
7
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Magist16t hlavn6ho mesta 5R Bratislavy
oddelenie sprivy nehnutelhosti
Primaci6lne nim. 1

814 99 Bratislava

Vii list znaiky/zo diia
NlAGSA 5NM 4277012014
29702

Naia znaaka

7,1:-25'e124 /2014 29.05 2014

Ziadosl o ndjom nebytowch priestorov v podchode Trnavskd mr^o
'doplnenie

Listom a. 25 9120/201,4 zo dria 03.03-2014 Dopravni podnik Bratislava, akciovi
spoloanos{ (d'alej len DPB, a. s.) v ziujme plnenia ustanoveni Rjmcovej zmluvv o slu:bich vo
verejnom z6ujme a zabezpeieni rnestskej hromadnej dopravy os6b vhlavnom meste
Slovenskej republiky Bratislave na roky 2014 - 2023, uzatvoren, dria 31.01.2014, iiadal
o niijom nebytovich priestorov v objekte podchodu Trnavskd m!,to, k. !. Nov6 Mesto, za
uaejom iprav predmetnich priestorov na zriadenie a previdzkovanie soci6lneho zariadenia
pre vodiaov MHD a predajne cestovnich listkov MHD, tDS BK aztoho d6vodu uvadzame
potrebnd dhrnnJ ploin L vimetu 141,46 m2.

S pozdravom bffiffi._

en predstavenstva

ditef rseku slu:ieb a investicii

sarr.vasForenie vlrBeEbava men. ciso!arr:1300901202c0 rco r0aer736 ora 2020293136. aDpF sK2.?c293rd6
c12 arc(swFTr suaAst(Ex Resn.acra ok€snrsudsmtsa%l odde sa !r.:[3a6a7/s
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ViPIS Z KATASTRA T I' TI N I] T E IJ N O S T i

!.r:r | -': B.::r-: atr ll ri.i:j. ari'r:1.-' i : -:0.!1-rilr:
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v'i'Prs z LrsTU VLASTNiCTVA i. 1-iiastoini'

a-..s i Ar r'rAJEtKr,.t:r FoDsl-ir--

PARCELY resislra "C" evidovani na katastrilnei naoe

Par.Elne tin.ra Dru]l
a 12 Pczenku

S96sob Druh Ur.Lies t. lra.int
'yua. p. ch..i Po:,-nku tztah

!r.13I / 2 Jr

+ * + Ostatn6 PARCELY resistra "C" newziadand * * *

16.1 s!6sobu v,ruzirania pozeakLr
3l

K6..1 um:stnenia p.zenk'r
I Pozemok je unrestnetri

P,{RCELY registra "E" evidovan6 na mape urien6ho operetu nevy:iadand

STAvBY ne\'f'ziadane

ap-sa B: viASTNicr A rrlE o:tuj-vNEI\E cscBY

Poi. Priezt_isko, neao (n;zo.) , rodr.6 prieztisio, d:t'r narode.ia, rodle .aslo IICOr
ilsl. a niescc tr.tal:hc pobtr.u (sld]o) tlastrira, spoluvlasinicliy podlel

idas t:1i k lra'relo tz_.ahu: !iasrnik

1 illa-rn6 nesto SR lratislava, Primac:i:r-- n:m 1, eratislav:, Sn
iao: !o 60 318 1

spoLutlas:nickli P.dier : I/I

.F

2 BaLl ncre E:rROVa-q, a.s., Pr.rb:nc!a L!, :.:trsiava, PSC 311 49, sR
ICO: 15325600

5 ll.Ij]lk Patol r.
Datr'n la...Lenaa:

3 rlgae:a Ele:i,
ICa: -r116!9LA

Ti trly nadtbu.liLiir n.!l Zaad.-aa

CASf a: :qRclt

zikoin: !'ecne b.enen. K pa..:]: i. 99i16./6 t prospech '1ast11k.'r blto! a r.eb, io!'7ch
pr1:st.ro.r re.ienl.h.a Lv 2-2U.
tnarfiE rFE]{Ei:O PRAr.rn sTr-t:r fl;- P-1Rli.C. IaL4a/2, 'ra'-!a/3, Lal45/II, :a-14/1'2 -t p.cslrech
n r'!R, s...c., zah.a..r.<a r2, BrrtisL:r:. ,ai-r: lrl;5r:5, :aDLe 1,r 12,!/91 zo ifrA
l!r.r.Ll?8, occL: ''-1219/ila z. iir: ir..l5-06
Pre,:ltiltie F!;r.. t prrs!..itr e:Llyxr.:-' ELIiatEl, a s , :ribinota l/9, Eratls ara, ICC:
l5rj256la, 1; c.bL uriii,: .,ii 2!--r1-!1 l.2l.a1 2l.l n: pozenk! 

sir;:ra



:..:.i:r- / ,, , ,, ,)-1, ..,.:, :,, .:,taj, :!,,., t.a, | , ..:,:.a),. , , ,r., ,.., ., ., -:, ,! a),-; ,:lr, .:i:.: i:i--::: ..:- i", -:-_:, r,r:,:l: : :r:r:i.:ii
':-2' ):t., l. :- --r lr.:j:;:i rr . rr-i.. .1..i; a tr ,_ : r_:1.:ita

:ra.r.n.I-:I::, i i :-- .. ::;:s:1, - pr-r:!.-._r: ,::-ni.a : . : . ! : j : . I'j . I : I ,l 5 1i, .,,t.r:t:ri.
F.z:r'i-it ! 1 i . : . .: . I I I .l : . - , _: !riinr:; rr.-i :ri;- :.:!pr-: ...1 : i.r:!r.r:r.l z: )a\1 aa.a,..t-,rr:rr ..:rLr':. .:.:..- L.:::(.ri i...:. !lr!.'t.,r ,r':.La.t.r.:.;:-: ir,r:[-: !-.:-r::..]:!.r a. ta!,ta, i..:r.:1i: 2i.;.,1:, ,-rL:i r'. liL./!r j?.dt;, i, :ri ,a z 7' . ).aa
',rc.n: bi...:r.
.r:s:,ru l:m: ?..:pE.h E_i.aaiTrE,:.:.../t:!ttr,!/ ,tas:.:ki r-i r. -.2 1!., IRL:!_f: i]] i.: il :a.i:a.,:h. .: r_t a.23ir <.Lt.r'ii.l,. 1. Farc.a.!:t:./,, :.a_ ,?1, rrc;i t '-.at.'.r,i z nrali.anr c.:r.nk. p::j.:.!l!:.,1: .rd r t:ttl!:/!: zr.riii tir_9_:ar'rtt:.i-- .remer-i F.1L-: j 22 a.:st. z:kr..r,:. rt.i,95t |,:-. . ajr..)=, :.zr.de a sFo:r:b-;el,-!trin? re eir:rrz:in,t:il..nr r s!.len::;6? ccs. ,t zir..na r:. 2jI.2AL2: z.2..:-rerge:r{e a Coplneni r::.i:ori.L::t!..t. !rrs!e.i z:E uisrribi.ra, :.s. r.:O:1416!5.tt, ...lIa Gf- i. 't3 I/2a:-1. la!.a,,2a"2) nii p.z.r.n .:q. "t_-" s aar.. a. )22a/aa9,.t{:trrc. s: --l.ritrenerieti.<eio zrriaCenia: 2x1-t k.i i:st,:Cenia Lintia a. r.r8Br,t.- : a.,a!!; .,: tr:s::.2:.d[rarrke Eiskup:.€ - Rz a:,.n.ra, Z-Ij),.t/',:
tecne rremenr podla S 22 a r:st. z:k:raa a. r9li9:t t.. c,:tr..:, :oz1,. e a jFo:j:be
€]e<ir1rr (erek:r:ziini zak.r) I s!.,rer: s j r6 ocs. I zrk.n; a. 2tr/2a!2 z. z. .
:l:rqe:rke a .r;n-neni i:ei:.r1.r 2ar....-t:t p:!sDe.i zsE ri:rrrb,ic_a, e.s. rra!::6:615.tr, -.n.1 a cF i. i93 jl2t'r2 \2tjr1/-...)'!2) c: p.zerck reqrs::: ,,:,, s par.. a. ,225/!,tyka-uce sa ele!troenerg:rrc<ehc zaitaCenie: la1,! kri i:Cerie i.r!;15 na iras: rz iut:rcraFz o!'r1ate/ a.rlenie a_t89lr: i_,t,J3a na t:rase F: iut:nora - r,z :ci]utraisk: !iskupi:=,z t9i59.'\2
te.ne bie:rer. - p.di: S 22 a r\as] :ei.n: a. t9l115r zb- . .t.\,..be, fc:r.de a so,rirebe

:.i.r.jetr{. :.].plief,i na.kr,r.t.n za{ancn. p:.sp.cL Zsa Disiribrrcia. e.s. iraa;)aa6l57?), pc.l: C: i. !9a 2.,2t12 t2ie)/2012) .a !"..;.I iecisrra ,,C,, s larc. a. l!_q2ltt,!i):itI, al,:ti2:, 1r.-1!,,3i, 1il:1./:, :i<aji.e si erekrc.trerqe:i.{eho zarr.acena:: :-Lr Ki:t:.lelie a.n!61J n: t.ase Rz arr-en..: F? Ots:Sre, Z !9'i6i.,12t'--..: bren--no s!c,:it:-l,jce r pre,.,e siatb,/ ' zitsl= S 2: ods. 5 zik.r., a. .a2/7991 z.z.,nZpc:enkc:r parc.a. 15111/2,3,4 e na pratahrich..z.nk.cL Fjarc.;. 1alE5/2,r-,, r.:sair!-r'zn:...cr !r'ernetra._ri:n p]:n.n a. 'a t/2,)\2,.t liosDe.f. -/t::rrii., b,v:o? a nerr;tc.r!.h
Fi.ies:orcr !- dine :L9.4. l2! nn p.zen;{o.il par._i. Ia-:1/2,3,!,.od]a,.r r-5:l/i: zo Cii:72.46.2ar3

Lt 2a3a - t:.n4 b:em--no k pczea:,r pa...a.taa:)i2 za:r.!t. .,im.r: :19 n: a iarc.a.:..!,:/::aS:.p].oil\..=2']'|n2'Fr.Sp-...trLastai]io'u-llclarre:1'tolicll|]Iiesrcron
dcn. F.:rL:.k: 1 :llp. a. la 6! ; R.rj.ka: s.ip.i.1at0

l::.6-!::l:!: r lrcsp:.h spoii..osii B:tr-T,.r: i!:.!v-!_, a.s.r Friirtn..: L/E, Erri:is ar:,Iaa: :532561!, z.i;de.€rrL na:
P.z. r,a...a.9 a'.t2 zas..pl. !.;lia_-j. alt n2,
!oz.par..a. 9Le:/1t z:sr.cL. . t-im:r: r.t a2,

- po?.p.1rc.a- !1!l/: z:st..l. c liTer3 t!7! n2l
s...irai i:: r. rrciir.._.srj !)Drri.:f.:r.rosfatb.rl: sljl r..t:.iostr :rrpict uai--sr...:re, J!..ri:rru a .:sLeCn; z.t. a.-r. a !:tnani.
!.d::nieh. parr:ir:s;:: : cb:hcinic.. pri:::r:)::rr.: !.:c1.i.t.h pc:r.rkr.h r:;rane,:eIki:icir.D.r: r irr si-:s:,r:l.ch, r:.rn; .rerEn:. s. :raad.trje rr l.t u n.rr:i.tr, pod_a .r t,t.tl, 5 :..ir !!. 16. !r. !t: i!i1,/aa. ZiaC.s. ._, zr.:n: :,tr.i;r F-45t., -t : t. t. tttl
:r:dk!.:a pral.i:r.=l:nu:.i.osr:: ..::n.i.p;:.. i. ! _.,./9, t!9a/Ia,t7t it,!19:/11,aI)4.'3t,7!t)-.1a, '.)It): aaa, tr? j..2, ))a2/i:, .j,:) , 9'9rj, t.?t, !i,?;)/r , ,r.r.e:L :attrlcr:
Er,P,O_tE!, '.s_, ril.ilrt:, t,/3, :.:.!5-ara, ria: ,:r!2rr6ija ?.t a.t 4at.i..aa:c d::e 6.i.::_r5,pcdL.r c: a. ziizat:)t Lar..a:.t)r:.1. t:r. . t:-.:, q , -t.! t-jtt!/59a:, oe.:.:.919r::ne en:, :ll . i, prr..r1.9t!i r.:.rr,.i: - ,)',.).).,:, 9.!..t)/ t, .:r.j.a.r.t!t :.:l.t-n: _

'!e.tre br:n.n. ...:r. s::,r4,. .r p:...:.
'tecL: .r-.ref,c - F!:,i:r:t:aarr,.._.l a S:)l
:.2. r: p!_z::r..: t:.'i. ],.-lrl15.

?lil,r:a pr.! a ! :j..s. : -a\.i_ 76,/t3 z_2.

::kr..- .::. l!2 ?a a... r :::.ri :At:..., :. ta',,)a
P'rr.a,: 1

ie,r.., rrEi-.r. ;r:r'r f.r.h.-tu a;rEr::-t!..:.rue.:rr !.:.ttat ! , pr.sr.:t:,t:s-.,.-r:::
ro:--mr; F.:.!l::i/t : i,.a:tnili: ;r:.b:; :.a.it:! ..dI: .. 2i;1t,..]t) z. ...: .t.1t.t!a!.
ir.',r. : rarbt r: i:irl r- L5i!:/1.1 : r::t:,:: F.rz:arL 9:,:i si:tir.L, -:l:i! 5,1 .c:..

:i:ran: l



.f1: r. aa a-'). a_ .
IIa...:/r.)

i irrr:!.; r': t-:rj:rili:r:i:tLrr s:::.r.a. -i;. .a !:r..:. 1 ':t.ti/it,

:;k.rn.a r:.rn: b.:!':r,.-, rr prriri.r p:. : . n . :l i , i, I j , )t)a../ , :t..115.;, :1Brt.I ;.it:, Sr:jr :.i:..ira
NRSF n.ar6/t!i:i,l :.2.. .nert..i.e :i :n:.,- ni,-ki.ri:t :al.on., , Fro:p:ch r,iE Disrri;Lt.t:a.s. -Ar-tirlara, -aa,1416.171,..al: cE i.1r!:t/:!,I, z ti5ai.,I!

.:.:
te.... b::re.o :. r€a - ...,rinr.:i ria:trrt<a p.uenk.,r !.:_9i82la, tIE2,,I-, 919:r.5 sr.piel:Lnr:stne.r:/ zoi:tanie a r-:iranie ninesria !r,-d .aroriarb.u SND a Lni:srneli,-, :otrfiana,-
pc.lzrlrn€f,o p;rkrriskr a ol-i.r.Linr!f !i!aes-rr;- cr,-r.s .s:.kt h Jinnosri s l-im sLris-raca.ht p..:pe.r opr:vnenEhc tlasiaika srarby:.a.1t19i na.ozenko.h p.a.9!93/?,.i2, 9I9at3:'3,9!93/6..), 97))t641, 9I9)i642, 9I)a/613, 9'r93/644 ! k.ri. Niry a a.i. 919!/4, 9tE0/5 v k.,1.:lare Mesi. podla _i--:16,1/12 z. inr 26.4.2012.
?o:- 4,: 1

t:c:; b:eneno .cd a S 22 a rasL. Zak.na a. i9./195r Zt,. . "irobe. rczv.d. a scctrebeetekr.irv letskr.izaant: zeKon) ! spoteni s s 69 o.i.. 10 :ako.a a. 656/2ac4 z. z. c:aergerine niek!cri.a z;kon../ ' prosDe.j: Zsi Disrr:bLjcia. a.s., 1aO: 36361518,podla GF a. 7i/2AI2 i4A3/21r2) ra pczenky regrstfa "a, s parc. a
9225/r32,9225/.!3a,9225/L31,922a/r3a,9225/L36,9225/13,1,9225/738,9225/r39,9225/r4A,922a1i4r,
9224 / I42,9225 / 264,9225 /265,9225 / 266,9225 / 251 ,92.25 / 26e,9225 /2€9,9225 /21A,9225 / 2i7,9225 / 3I8,
9225/3r9,9225/32A,9225,132:,,9225/322,92t5/323,922a/324,922a/325,9225/331 ,9225i335,9225/365,9225/469,9225/384,2225/a86,9223/ae1 ,15425/1,L5425/A,: 5425/tA,2It96/2, rikajnce saeleklcenergeiickeho zariadenia: 2xttt kr aast vedenia tint{a d. 88€r a a. 8886 na ir:s:
Podunajske Biskulice - aulencvr, z 5A15/!2

t'e.na a,ieneno p.:ro zra:d.'ai a preradzk.tat .ieret.16 siere a si:avai ich -/edenia na
pozenkoch re_qistra "C" KN parc. a. 4030/t a 4Cj1/1, v prospe.n Oranqe Stovenskc, a.s. (rao
345972)-A) a rozsahu Lsranovenia S 66 ods. t pisn. a) a ods. 2 zakona NR sa i. 61!/200t z.z. o eLektronickicil konurik:ci:I.a, z '!945A/12.

vecn6 bremerc - povinnost strpiet utc:enie, Fretadzku, id.Zbu a oprary starebn:ho prolekiu
SO r-31 torkajSi plvnotcd ST1 D 110, krorli le siiastou oojektorel siavbv " FORU]{ EUSINE;S
CENTER", v rozsahr -/i,aedzeacn qeoneiracktiT ptAn.tu e.32/20!2, overentn pod a.2143/t2, cezpozenok fegist.a "c KN" parc.a.9:90./10 v prospech./testnlka pozenkov reqistra "C KtJ,,parc.a.15lll/19, L537t/2I, 7531).i22, podla V 6!25/13 z..1ia 15.05.2013

vecn€ brenero - pra!'o ?riadovat a pretadzkovaC 1.erejn6 siele a srarat ich,edenia na
pozemku regrstra "c" KN parc. i. 2132912, ? prospech o.ange SLorensko, a.s. (rao l569l27rlt fozsahu usfanovenia S 66 ods. I 9isn. :) e ..ls. Z zay,arja NR SR i. 610/2003 z. z_ celel<E:of,ickich kcnLnikaciach, z-48a2/13.

tecne br.neno in rer. spoiirajtce.t pcrinnosti vias!r,ika pczenkov regrsira C KN par..a.
9381/29, 9334/3A, 10110: strpiet uaies:nenie. uZivanie, pr=vadz<cvanie. ndribu, cprary,npra.t?, rek.natrul<cie. noderniz:cre, p.iF,adne cdst.aren:e : ;k6ko]vek i"e sra"et". ,:ip.a"y
s.araeb s.a. 5545 na parc.a- 1t003, s.a. 56q9 na p:rc.d. Ta4/29, s.i.5rt50 ra parc.a.
918.1/30,r prospec. -rLasinika sira.rieb s.a. 5645 na.arc.d. 10001, s.a. 5649 na parc.a.
9384129, s.a.555! na ear..d. 9lE4/30, po.tla v-6600/13 zo dna j1.05.2013

t3cnE breneno Drevo r1c:enia , pou:lrania, liCr;L,y a oprary nodo./odu !i] jar0 k s;arbe:: rr_!, rr:t s d/a a r. v rozsahu ,tredzen.n qe.nerrickin pt;ncn i.
12/2013 aa pozenku..a. 9lE0/10 t prcspe.n tLasin:ka te.ejr6ho vcdorodL Braristaiskarc.];:.rsi: spoloi..st,:-s., rao l5EatjrU, jej pra,f,eau ras.uocori, prevaCzi.raretcri na:aklade oprArneriea r 2mysle .ik.r.a a.442/2Aa2 Z.z. o v:rerjnich.To.l.vo.ioch a rctqr,;.1\karaliz:.i6c\ aoplneni zakoia i. 216/2At: Z.z. c regutacii v siet.richo.ivel'iaca t:neni n:sko:!ich preipts..r podla V 2l5B!/1: zo Cia 1t.12.2itr:.

Vr'h.toven, polrxnM WSKA\ - VLICK 2003 5
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\ i'PIS Z KA,I.ASTRI Nf HNti.I. IiNNOSTT

akr:. : llJ irr-r:,ara I:T .r,-L:. -. nii!:he ]i: :!:r.l.l-l
ober : :29 ild E,r f.a. [:a]F ri:i.::.-r rii:Lr:r tir,r:.t;n::: 2ll.15. lil l
i:r-a:i:iliE i:erri!: jir'l ii90 iilvi fl:.,I 'ir tlir:.rieiia : l !i l:: l-i

v,iPIs z LISTU vLAsTNicrvA i. 5567 - iirstonni

ar.si i: t"iA-itr(OVA PcDS!-qlA

PARCELY registra "C" evidovm6 na katastftilncj mape nevy:iadane

PARCELY reqistra "E" e\'ido\'an6 na maDe uraen6ho oDeritu

Par r:L.E L:uh
pozenKu

Iesila.i Lrn.i--:l. Pdv.dr6 Foa3r
lruh.p. pozenku k.r1. p. rjo

ta 422
111 : 6,/ 1

1

Ll t

* * * Ostatnd PARCELY reldstra "E" new;iadan€ * * *

1: - Zesia'a..,: !lc.:ry a n:dvorra

1 - Pczenok i. u4!esaaeat t zastar;anoa 'izeni ob,ce

aASi B: vl.\srNicr A rflii opFAvNE\ii osoay

Po.. Priez';isko, n--nc inazcr) , rodr,. pjrez isk:, l,_,1tr .dr,le1ia, roCn6 aisr. iICO)
aisLo a niesao trrai6ho po-5ytu isldlo) rlast:1ika, sgoLutrLaslaicky podier

1 H1a.rn6 l4esto 5R Bratisla'a, Prinacr:Lne n:n.1, 81199 Bratislana
IaO: 00603,181
SpolutLast:rick ' Pcd:el : l/1

aAST C: TARCHY

xecn6 b.--nenc p.dla S 22 a nasl- zak.na a.r9, L95l 2.. o !-irob:, r.ztode a spotrebe
:]e. ! .- - ekir:::rnt zrkolr . spoje.l s 569 o.]s. 1l zAkons l.lF. sP, i.646/ZaAl Z.z. a
eaergetik. nae<tcri.4::konor t pro:fecl s!oioanos:i zsE Distribi.ia/ a.s./ ICO:
15161513 prd a ge.aerricLero pranr n.1r-l/'2a11 na p.r:.-nkr regis!ia a-Krl par..4.12011,
i21191:, '!2152/'!, l2l6t, 22L1I5lI, :ikirnce sa ele.trfoenerEell.k6ho zariade.ia: 2x1_-0 kt
r:Cei:e,:.!ir-r ra:.ase az FPil-Rz:'i.nier5ka: i.924!.a tfa:e Fz Pic.ierska R: -!:n:-4,

F.dIa z- 211r 0,' 11

'er.e b:ne.o;rc1.5 2- -:-r:rl.:;ii.na i.ll/tg:,. z.b. o nlr.be,rczroC. a spo:r:b--
:1:r- .- :1.k-raz--r., --t)t. s.rDlidi s S a9.d3- 1a:Al<ona a. 6t6i2ai)42.2. a ,ererl:t1<: a:ef.t.r, - :ak.rnJr !raspe.h sp.l.arosti zS- tis:ribicla, a.s. (Iao:15
3D1 51li so sidicrr aLl.n.'a 6,t16 l.r E.at:s]a"e p.dl: CP a.1r-.:/2011 na gozenkL
?.,r:.a.2,)6E1I,2195!/l:ikatn.e s: eLekt..ere!-qeti.k:h. zrriadenia:2:l1akt t:Ce.r= 4.?E:l
n. tr:s= P:a-R- Lanaa a i.3r5l ..a tr:ase qPa F.z !roni:.ska,z-2116rl11

lr'e.r6 b.em.xc !!cla 5 22 a.:s:. zAkcna a. r91:9r--. Zb. ! rircbe, rozvcCe a slot.ebe
:ler-!rir/r sp.jeni s S 69.ds. 1il zak.a--. ,:. 656'2444 Z.:. c ererseirke
ire<::crt.. 2A'<.1,)i ! prospe.h sp,rl.ia.str 25E Disi.i.i.:a, .-.s. Iao: 36 351 51e, iLlerota
,, rratislar: p..1La !.? :. '12t2lI'!.. Fc:enki... ::gis-ia "E" !a...a. 1l:9,1 a p.,...4 22261

.-:::iaienaa 2xl11 k!' !_e.1€nie a. E!l,i nr r::ase Rz PPC Ru



i::. ii:l r: -r:s: rr: !r.1: F: Prrrli:r:k:. a ) ) I/i'r

r--rll: S 22 a.2: . :,:f:.r: '. ,-1,'!,1r1 uL. c r;:rbc, rc:r.d:::ir,_r:i.i,.:
.-.k:.riri ti:rer:t-. 1a:rir zik..r a:.i.i,:r: j 5 i9 rC:. ia :A<.1.1: -. 6aa,/2At1 z.z. t)

:n-:rj.::k. rr:fi.ri.l .:-1,.,t.,..r fr.,rs...ir :..L.ii.i):ri. Z:jE Dis:riI,r:r/a.r. iIa|::a:al.r1!1 !.dlr c:ortreirrr.;l:. !ilanr, i- li5/;,01- nr p.zenkn.h r:!-l.sr.a ! rJ prr:.4_ 1t,tj,
2191;.i -, .j.a':t)t:. sa elEkrro..ergeii.k-!a.-. z:.:adelia: :::110 kt re.;erie a. tt23 n: rras:
P?C -' Rz PrLlrnatsk,- :ril.uF,i.:e a a, 8E,10.: [.a;e tPC F.: Csi:recky, Z-273a3/).1-
Prr,:.:

'"'e.ne br:ae.o pad].. ,s 22 : nasl. z:k.na i. 19,-95r- Zt. . .tt.re, roztode a sporrebe
3lektrray (,-l:kfrrzaini zakcn) v spDte.i s S 6! rds. 1! zakoaa i. 656/20A4 Z.z. a
enerlei:rk-- .rekrorich::konor r prospe.h spotcar.sii Zs- aistribicir,a.s. lrao:
3616151!) p..lIa gecne:rickeho planu a. Ll6/2ti1 n: pozeakoch regis.ra,,!" parc.a_ 1l5Li5,/ ,zlt6A/7, 2248t/\, tik:lLice sa elek:rc:nergerick:ho :ariade.la: 4!11! k7 veCetri: i. !a_it 4;
trase P?c Rz LaFai, a. Er-51 na tras. FPC Rz:ionierska, a. 3840.a trase 9pC - Rz
Ostre.lky a a. 88:8 nr trase PlC p.z Fodunajsk6 BiskrDice, z-I378/1-2

Por. i. : I
Vecne breaeno in ren v rozsahu ryzraienon e cpa.50/2010 Lra.ine o./ereni pad t.2OAt/2D!7
.ha 0?.03.2012 na vyznaaenle ';e.:16ho.renena :ra prizranae pra?a uloZenia rn::riersktc\
sie.l na pozenku regist.a E KN pa...a.21958/2 (C Kti parc.d.21958 4) , jirprer : al
t-rloZenie a prev;dzku stavb!' "vo.lonodn: p.ipojka k areelu pittelrBrausedetrer UotCing
Slorakie" bi vslup osOb a vlazd rczidrel z d-^voCu idri.y, cpr;v a rekonairLrkcie acdovoctnej
pr:potky v Diospe.h ka:dcdob6ho vLastnika nehnut:Inosri v karasrralncn rizemi No./6 r,tesio na
I,!' 1958 : pozemky registra C h1] parc.i.13590/32, 7359A/1A, t359a/78, i359A/19, !3.)9A/at,
73594/aI, !359D,a2, ltAeE/5, IlatA/72, \1a9a,45, 1tagA/48, 2225a/2, a stavby sfrp.a.L,rrj5 neparc.a.1l590/3{, sn .i.1366 na larc.a.1r-0?0/12, stavba bez snp.d. na parc.a.13590137,
srarba bez s,i9.a. na parc.a.i3590,/80, sravba bez srjp.a. :1a parc.n.i3590/81, sratrba bez
sLip.a. na parc.a.1359A/42, st:vba bez sdp.6. na lerc.a.1l090/48 padla \i-2E417/!2 2.. dia
21.12.2012.
P.r. a, : 1

vecne breneno v znysle rsta:rovenra S 66 oCs.1 plsm. a) zakona a.35I/20I1 2.2., z:.;adarzt
a prevadzkovai rerejn6 sae!: a stavat i.f 'rederia na poz:n\u r:egisrra C KN parc.a.
22022/23 a na pozenku reqistra i iiN pa.c.a. 111,:N, v prosF,ech oprannenaho: oranqe
Slotenskc, a.s. (ICO 3569121A), Z-5958/L:

tecn-; br.emeoo spoiinajrlce v prave ulcZenia a cre'edzky NN kablovel p.rpolkr re:tazo:trnel
ak. snaasi rekoisirukcie rodiniaho donL na .ehnurelnosria.h ,iozenku iegisr:ra c KN
pafc.i. 22423/9, 22A23/i1 -i rozsahu vlneiz:non c-D a.,15/2012 na vyzna6enie recreho b.enena
na prazranie pr6.ra dlozenia ar:inierskich sieri na parcele a. 22A23/9 a 22C23/Ii, a.
or_ejrenia 1951/2!12 r p:ospech rla.tllika pozeakr regisrra C KN parc.a. 22195/2, pa.lla
t l0:05/13 zc dna t:.06.2013

Ine .;clale net! Ziacan€

vj-hoL!vene pr.sirmom !vrrj(AN vUcK 100i,5



Ti To LtsrINA ,tE NE\ nR[.INolr LIsrI\oL .\ J[ NlpouZITELNi NA pR.iv],{[ (lKoN] l

vi'pIs z Ltsru ! LASTNictve t. I - ii:Ntoini

a-1si A: u,1"rir(ci/A PcDSTAt-q

PARCELY resistra "C" evidovan6 na katcstrilnei nate

viPrs z KATASTRA NEIrNurEIiNosri
o<rE: : l!-l jrr::s a.i iII Udaie:k:ri:ln: k: la.rll.:!l.l
ar.e. : .2t 31a E!- r.i. frrli./a vESTa n-:tun 'lho:.'r:. .: ?-:r.jl5.irill
(atasir.lLne n::ni!: t!.1 6t'l :ro,,'a -lL-.1- r15 i,itiotc\,,A.:3 : i-::l;:al

Pa..e1n6 vitnera Druh
ils1o r n2 pozenku

7L245 59r ostetne plochv 29

+ * + Ostatni PARCELY registra "C" newziadan6 * * +

29-

K6d miestnenia pozenku
L - Pozenok je unrestneni v zastaranon uzenr cbc€

PARCELY registra "E" evidoven6 na mape uriendho operitu nevlzjadand

STAVBY neryziadan6

aAsf E: vlAsTliicr A iNi oPR{_TNENE osoBy

Por. Pri3z'isko, ne.o (nazov) , rotr4. p rezv s<., dairn nar.denia, rcdna ai.lo ilao)

odastrik lrartrehc ./ztahL: tlastnik

I lllr-n. mes.o rlr en,kej r€pubiiky Eratislava, Frrroaci:]ne n6n. L, B-arisLava. PSC
314 9t, SR

:ao: 00603{31
Spoluvlasinlcky -.odie] : It'!

aaastalk pravneirc'zrahr: \aion.a

' ' '" "' 5 8 r' sD
rao: 36664197

3 Trf,blniota riaLaniina, acc. PiDr. CSc.,
Darun narodelra:

Tiiuly .:dobu.ln!lia nevyiracan:

NrA :-lRC. 1r A2)i2 Z!,L. pRqta pnE sl,C_i-qar4- - BlS A.S. PODLA j,t 2,121/94 ZO DNiA 11.8.1!91
-- o 1'" 2 'v trospert .H:L- llr - -ia, s...:. io 30.9.2i116 poclia ! 2195/9r- zo .iil: 16.7.199r

i''ecn6 b..:n.rc pocl. i:2 a rasL. z:k.rtra a.r-9,r1957 z\. a.tir.b., .c:r.de a s9o:rebe
,-L:kir.i.r l:lekrrrra,:r! z.1kn.l v s!.1--ri s S69 od:. 10 zaLc.r Ni sR a.6a6l20t,1 z-2. .

'll
161615_: Irodla geonetri.k6h. !l:nr a.1r-1/2ai1 na p.zemku r:girira C i{N pa.c.i.12!,-!/12 a
Da.c.a.22011,/1, ti{:,rri.= s: elektrc:neigetr.l<eho zaria.enir: 2xi1i kv !'ecen1e,:.Er5: na
tra:e Rz P:a-Rz Pi.niersk: a i.E?ni r: fr.:e li- :1.-..lprsi.: Rt 1a.r !.d a :-2 1-l 11



..: :r.:1er. .-i1 r t 2a r f,:: . :rl.rf: ':. '1t I)t :L'. , ,li.n:, :oztriL-l: r ::-..::lre
- iktrif.i r:l:k-r:.aari.i...i\,r sp.l.rL :r '! i! i'ls. l!r :;-kr.r ::. ara'/')l:) z.-.
,;ier!.-ii: r::i:r:r!:r.ir :;iin:r r lr.sFejl .p.I.!:rr,c:i:i :-: L' rr :!. :,: :
i,lairl:l !ir:iIa :-rmi:irickrl. !l::rL-L:'i. 1i:./:rrll na !'.renk.rh !::..4. 1 r- ! 1 5 / 3 ! , ! !'r , :r I , I I I ,

2'.'.!a, ri.a.t,..:i,r e-eiitc,-i:.irr'--fri.t--.i ::ri.J,=.:: 2:11! kn .r'-.leniE a. aaz?.ta tr:s. fP.l
12 P..lunajrk; B:rl:uFr.r,-:- r:. lEl! na:ra-se FFir F.: Osi:rerky, Z 2TaaEiII

'ie:nC ir.er.,.ir 7 :n!3I-. Lr:raa.rEri: S 5.. .ds. !isa- ri z:kida i l5l'2:-i 2.2., .!:ac.-i.-.i
: - L .: l:tr'.r,t ;r:,.-: : et. : rirr:t :.f. t:den1a na p.zenLD .egisira a ;lN pnr. a.
-2)A513, ! pr,r:!:.h .piatreaehc: o.:il. Slcr.lskc, :.5. ilaa latJ?t21i)',, Z a95ta/'!: I

rr'ecr€ brenerc p:avc rl.zenia elekl:ir..;h. st.:i:ra na pozenkL par: d lllll,/13, 1r0!!,'i9
a p.erc rstu:)r r: pozenkl p..rc.i. It-t:t/tA!tl , 11A9A/1,1,18,39, 22246'i t.r'.ar\t)
ieir'hnutnon..a 'ikon por/olenel i1.n.sl:i, !16t. vi<orrn poloiene-- airncsii na po2enkoch a z

COtcdu obmedzer,ia rLasini.kehc prava kl)ozenk.n rlo:enirn 1:l kv tzdusrero tedenaa t
p.ospech Zsa Dirrricncia a.s. (rao 3516i518), v rozsahu .Dcdla GP a. ?!/2N09 : GF i.
l9/2AA9, \t siilade s S 1! zakona i. 856/2414 z.z. c energerake

vecn6 brene.o prevo precho.h a prejaz.lLr cez aasl pozer.rku parc.i rrC90/1 v.ozs:hu
r-r:faaercm I ea a- 4.a/2119 .r Frospech Pit!eI + Brause/etief Hc Cing Slo':kia s.r.o. ilac
:59142r1), po.lla v-14690/1! zo .iir 08.0r.2010

'necn6 bren:ao podla S 22 a nasl.zakora t.19/L941 z.b. a tirabe,razao.le a spotrebe
e]=ktranLelel<traz:rn- z:k!rr spoje.l s S 69 ods. r0 zelona a. 656/2lA4z z a
e.ergeraie rri-kror\:h zAkoio-/ prospech spoloanosti zsl Disaribrlcia, a.s. (IaC:36
:61 5i8) sc sidlon adlenora 6,616 4l Braiislara podLa C? a.17.1/2011 na pozenku
parc.a.l7C9tr/?,1709A,'3a,71N9a/39 tikalic: sa elektroenerEetick6ho zariadenia:2:110kri
vedeni= d.E834 na tr:ase FPC Az Lanaa a a-8753 na trase PPc-Rz 9ioi-ierska,z-21361l11
Por.i.: 1

Vecna lrreneno podla 5 22 a rasl. zakola a- 19/It51 !b. o virobe, tozvoile a spctrebe
elektriny (elekt.izaini zakcnl v spoleni s S 69 ods. 10 zakona a. 656/2Aaa z.z. a
energeiike naekicrich zakonov v Pros9ech spoloancsii ZSi Distrrbricia.a.s (ICO:
:6:615181 podla geoner:rickiho Flanr i. 1r-6,'2111 n: pgzemkcch par.-a. 136a5/32, 11429/1,
tikrjnce sa elekt.o:ne.geiickehc zariadenia: 1t110 kv vedenie a. 8834 na .rase PPC Rz
Lamad, d. 8753 na trase PPC - Rz Fronierska, a. 8840 na trrs. PPC - Rz os.redky a a. 3823
n3 trase ?PC Rz Poduialske Brskupice, Z \374/72

Por. a. : 1'.:.oe breaLeno ? zarsle ust:ror.nia S 66 ods.1 pism. ai zekoia 357/2Aa! z.z. zriario.ral a
pre.dr2kotet .erejnL !re: .a fozerkoch p.a. 21981, 21969/I, 27946 v p..spech opratnen-:ho:
Oran_q: slovensko, a.s. ICC 3a59r2r0, Z 2444/13

ro:sahu v\rzladencn .r
15123 / 39, 15123/Ia1 a
20.03.2011

F . . liL

. o 0 r .o 8 8 . o l
srav.! siip.a. 11,195.a palc.4. 15123/39

na pozenkrr parc.a. 15i23,/13 t
vfasini ra pozenkov parc- 4.
p.d]a V 25144/11 zo dia

:n€ ridal e nevyZiadanE

Vlhotorene progrtunom $rlSK\N vljCK 2001-5
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ViPIS Z KATASTRA NEHNUTEXNOSTi
Okres : 10:j Braiislava lII Udaje akrDaln= k : 30.04.2014
Obec : 529 34t, BA-a.c. NotE ME51O Datm vyhotovenia: 29.05-2014
Katastralne lizenie: 804 690 NOVf MEsTo aas vyhoiorenia : 09:45:09

VVPIs PARCIEL REGISTRA "c"
PARCELA registra "C" evidovan6 na katastrrlnej mape

Parceln6 vtinera Drutr
dislo a m2 poz.mku

sposob Druh Unies!. Pravny a.lisiD
vyr1a.P. chr.n pozenku vztah mapy

!1436/5 225A zastavan' p.rochy a n;droria 25 24931

25

vyhorovene progr@on WSKAN viGK 20(3 5



TATO LISTINA JE NEVER.EJNOU LIST]NOU A JE NIPOUZITEIJNII NA PR-{\'NE UKONY :

l tr:l

VIPIs Z KATASTRA NEHNUTExNoSTi
Okres : tO:l Bratislava III 6daje akiuatne k: 30.04.2014
obec : 529 346 BA-n.a. NoVE MESTO Derrm vyhorovenia: 29.A5.2014
Kaiastralne 'izemie: 804 690 NOVE MESTO aas vyhototenia . A9t46:!A

ViPIS PARCIEL REGISTRA "C"
PARCELA registra "C" evidovani na katastrnlnej mape

ParceLn6 Vtimera Druli
aislo v n2 pozemku

Sposob Druh Uniesi. Prdvny a.lislu
rapy

279t4 501t Zasravan6 plochy a nadvoria 25 289:1

Pf -rnw v7r:h V ^^retntr

25-

Vyhotovene progrmon WlSliAN - VIrCK 2003-i



     ZMLUVA  O  NÁJME  NEBYTOVÉHO  PRIESTORU   č. 07 83 xxxx 14 00 
 
Zmluvné strany 
 
Prenajímateľ:    Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 
zastúpené: doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom, CSc. primátorom mesta 
peňažný ústav:  ČSOB, a.s. 
číslo účtu (IBAN):   SK5875000000000025828453 
BIC (SWIFT):  CEKOSKBX 
IČO:    00603481 
DIČ:    2020372596 
(ďalej len „prenajímateľ“) 

 
a 
 
nájomca:  Dopravný podnik Bratislava, a. s.  
   sídlo Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 

zastúpená: Ing. Ľubomír Belfi, predseda predstavenstva a generálny 
riaditeľ,  podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 607/B 

  IČO:    00 492 736 
  DIČ:                 2020298786 
         peňažný ústav: .  
        číslo účtu (IBAN):  
         BIC SWIFT:  

(ďalej len „nájomca“ alebo spoločne „zmluvné strany“) 
 
 
po vzájomnej dohode uzatvárajú v zmysle zákona číslo 116/1990 Zb. o nájme a podnájme 
nebytových priestorov v znení neskorších predpisov nasledovnú zmluvu o nájme nebytových 
priestorov v podchode 
 

  Trnavské mýto        
     v Bratislave 

 
Čl. I 

Predmet a účel nájmu 
 
1. Prenajímateľ z titulu vlastníctva  prenajíma nájomcovi za nižšie uvedených podmienok 

nebytové priestory vo výmere 141,46 m2 nachádzajúce sa v stredovom páse podchodu na 
Trnavskom mýte. Stavba podchodu nemá založený list vlastníctva a nachádza sa na  
pozemkoch parcely registra “C” parc. č. 11436/5 a parc. č. 21914 zapísaných na LV č. 19 
k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11246 zapísaný na LV č. 1, k. ú. Nové mesto a parc. č. 10431/2 
zapísaný na LV č. 1 k. ú. Nivy (ďalej len „predmet nájmu“).  

 
2. Prenajímateľ vyhlasuje, že k predmetu nájmu sa okrem práv prenajímateľa neviažu žiadne 

ďalšie vlastnícke, reštitučné, záložné prípadne iné práva k cudzej veci, alebo nájomné 
práva, alebo akékoľvek práva tretích osôb. 



 
3. Účelom nájmu  je zriadenie a prevádzkovanie sociálneho zariadenia pre vodičov mestskej 

hromadnej dopravy a predajne cestovných lístkov MHD, IDS BK. 
 
4.   Nájomca sa zaväzuje užívať predmet nájmu výlučne v rozsahu a na účel dohodnutý v tejto 

zmluve a v súlade s predpismi, ktoré sa vzťahujú na predmet nájmu. Za nesplnenie tejto 
podmienky si zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške 17,00 EUR za každý deň 
trvania porušenia tejto povinnosti. Prenajímateľ je oprávnený požadovať úhradu zmluvnej 
pokuty za porušenie uvedenej povinnosti a nájomca sa v tomto prípade zaväzuje zaplatiť 
zmluvnú pokutu na základe prenajímateľom zaslanej faktúry. 

 
Čl. II 

Doba nájmu 
 

1. Nájom sa dojednáva na dobu určitú odo dňa účinnosti zmluvy do 31.12.2023. 
 

Čl. III  
Úhrada za nájom a spôsob jeho platenia 

 
1. Nájomné za predmet nájmu je stanovené v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 

dohodou zmluvných strán vo výške 0,50 Eur/m2/rok t. zn. 70,73 Eur ročne. 
 
2.  Nájomca sa zaväzuje uhrádzať dohodnuté nájomné ročne, vždy do 15. januára  

príslušného kalendárneho roka na účet prenajímateľa vedený v ČSOB, a.s. č. účtu IBAN: 
SK5875000000000025828453, BIC-SWIFT: CEKOSKBX, variabilný symbol 
783xxxx14.  

 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ je oprávnený meniť každoročne k 01.04.  

výšku nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve o výšku miery inflácie stanovenej 
Štatistickým úradom SR za bezprostredne predchádzajúci kalendárny rok a zverejnenú 
Štatistickým úradom SR v januári nasledujúceho roka. Zvýšenie nájomného prenajímateľ 
oznámi nájomcovi písomne, zaslaním doporučenej zásielky na adresu podľa Čl. VII ods. 
2. tejto zmluvy. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť rozdiel medzi pôvodným nájomným 
a nájomným zvýšeným o mieru inflácie v lehote 15 dní od doručenia oznámenia. 

 
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.  Všetky platby podľa tejto zmluvy sa považujú za uhradené dňom pripísania na účet 

prenajímateľa. 
 
6. Pomernú časť nájomného za obdobie odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy do   31.12.2014  

vypočítanú z nájomného podľa ods. 1. tohto článku zmluvy sa nájomca zaväzuje zaplatiť 
na účet prenajímateľa uvedený v ods. 2. tohto článku zmluvy v lehote 15 dní od účinnosti 
tejto zmluvy. 

 



7.  Nájomca sa zaväzuje zabezpečiť si na vlastné náklady dodávku všetkých  služieb 
spojených  s nájmom vrátane zabezpečenia odvozu a likvidácie odpadu, upratovania 
v okolí predmetu nájmu,  ktorých dodávku/poskytovanie vyžaduje užívanie predmetu 
nájmu.  

 
8.  Ak nájom začne v priebehu mesiaca, vypočíta sa alikvotná časť nájomného tak, že  denné 

nájomné, čo je 1/365 ročného nájomného,  sa vynásobí počtom dní odo dňa začiatku 
nájmu do konca príslušného kalendárneho štvrťroka. Takto vypočítané nájomné sa 
nájomca zaväzuje zaplatiť na účet prenajímateľa do 15 dní od účinnosti tejto zmluvy. 

 
9.  Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa nájomca dostane s akoukoľvek platbou podľa tejto 

zmluvy do omeškania, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo splatnej 
dlžnej sumy za každý deň omeškania. Povinnosť nájomcu platiť úroky z omeškania podľa 
§ 517 Občianskeho zákonníka nie je týmto dotknutá. 

 
10. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tejto zmluvy aj v prípade, ak 

nezavinil porušenie povinnosti.  
 

Čl. IV 
Ukončenie nájmu a odstúpenie od zmluvy 

 
1. Zmluvné strany môžu ukončiť nájom kedykoľvek dohodou. 
 
2. Zmluvné strany môžu písomne vypovedať túto zmluvu kedykoľvek podľa § 9 zákona č. 

116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov,  pričom sa  dohodli, že výpovedná lehota je tri 
mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede 
druhej zmluvnej strane. 

 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ môže okamžite odstúpiť od tejto zmluvy bez 

predchádzajúceho písomného upozornenia a bez akýchkoľvek ďalších záväzkov voči 
nájomcovi ak: 
a) nájomca v rozpore s touto zmluvou dá predmet nájmu, alebo jeho časť, do podnájmu, 
alebo inej dispozícii tretej osobe, alebo 
b) nájomca alebo tretia osoba užíva predmet nájmu, alebo jeho časť, na iný ako dohodnutý 
účel, alebo 

      c) nájomca mešká s úhradou nájomného viac ako 30 dní, alebo  
 d) začne rekonštrukcia podchodu, v ktorom sa predmet nájmu nachádza, alebo 
      e) bez zavinenia zmluvných strán bolo príslušným stavebným úradom rozhodnuté 

o zmenách stavby, ktoré bránia riadne užívať predmet nájmu. 
 
 V prípadoch odstúpenia od zmluvy sa zmluva ruší dňom, keď  prejav vôle o odstúpení 

dôjde druhej zmluvnej strane  v súlade s Čl. VII ods. 3. tejto zmluvy. Na tieto prípady sa 
vzťahuje postup podľa ods. 5. a ods. 6. tohto článku. 

 
4. Možnosť odstúpenia od tejto zmluvy niektorou zo zmluvných strán podľa príslušných 

ustanovení Občianskeho zákonníka nie je týmto článkom dotknutá. 
 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ nájomca po skončení nájmu podľa tohto článku 

neodovzdá predmet nájmu prenajímateľovi  najneskôr do 5 dní po poslednom dni nájmu, 



má prenajímateľ právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 17,00 EUR za 
každý aj začatý deň, nasledujúci po dni, v ktorom sa má predmet nájmu odovzdať, a to až 
do skutočného odovzdania a podpísania protokolu o  prebratí predmetu nájmu 
prenajímateľom. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety 
zaväzuje zaplatiť. Uhradením zmluvnej pokuty sa nájomca nezbavuje povinnosti zaplatiť 
prenajímateľovi náhradu za užívanie predmetu nájmu vo výške nájomného. Zmluvná 
pokuta sa v týchto prípadoch do náhrady škody nezapočítava. 

 
6.  V prípade porušenia povinnosti podľa ods. 5. tohto článku, má prenajímateľ tiež právo 

vypratať predmet nájmu na náklady nájomcu a na jeho náklady uložiť zariadenie, 
prípadne tovar, ktoré sa v predmete nájmu nachádzajú, do úschovy. Za týmto účelom je 
prenajímateľ oprávnený : 

a) vstúpiť do predmetu nájmu spôsobom primeraným okolnostiam, t. zn. v prípade potreby 
aj za pomoci odstránenia prekážok (výmena zámkov a pod.), 

b) zabezpečiť prerušenie dodávky elektrickej energie,   vody prípadne iných médií do 
predmetu nájmu.  

 
Čl. V 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 
1. Odovzdávací a preberací protokol o stave predmetu nájmu a  (ďalej len „preberací 

protokol“) vyhotovia a podpíšu zmluvné strany najneskôr do 5 pracovných dní od 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom zmluvnými stranami pri 
podpise tejto zmluvy. Preberací protokol bude podpísaný v dvoch vyhotoveniach, po 
jednom pre každú zmluvnú stranu. Súčasťou preberacieho protokolu bude zoznam 
zariadenia a vybavenia predmetu nájmu a popis technického stavu predmetu nájmu ako aj 
zariadenia a vybavenia nachádzajúceho sa v/na predmete nájmu. 

 
2. Nájomca sa zaväzuje  predmet nájmu fyzicky odovzdať prenajímateľovi najneskôr do  

5 pracovných dní po poslednom dni nájmu v stave zodpovedajúcom dohodnutému 
užívaniu s prihliadnutím na bežné opotrebovanie; v tomto termíne zmluvné strany 
podpíšu protokol o spätnom odovzdaní a prebratí predmetu nájmu nájomcom 
prenajímateľovi.  

 
3. Nájomca berie na vedomie, že správcom podchodu je Oddelenie správy komunikácií 

Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „správca“). 
 
4. V prípade, že nájomca bude chcieť predmet nájmu využívať inak ako je stanovené 

užívacím povolením, nájomca sa zaväzuje  po predchádzajúcom písomnom súhlase 
prenajímateľa/správcu požiadať o schválenie zmeny účelu využitia príslušný stavebný 
úrad. 

 
4.   Zmluvné strany sa dohodli, že prípadnú rekonštrukciu predmetu nájmu bude nájomca 

vykonávať na vlastné náklady po predchádzajúcom písomnom súhlase 
prenajímateľa/správcu a schválení príslušným stavebným úradom, v prípade, že súhlas 
stavebného úradu bude potrebný.  

 
5.   Nájomca sa zaväzuje vykonávať drobné opravy predmetu nájmu na vlastné náklady ako aj 

znášať náklady spôsobené neprimeraným užívaním predmetu nájmu. Nájomca sa 



zaväzuje oznámiť prenajímateľovi potrebu opráv predmetu nájmu, ktoré má vykonať 
prenajímateľ a umožniť mu ich vykonanie. 

 
6.   Nájomca  nie je oprávnený počas doby nájmu vykonávať odpisy z predmetu nájmu a 

odpisy z technického zhodnotenia. 
 
7. Nájomca užívajúci predmet nájmu sa zaväzuje udržiavať predmet nájmu v stave, ktorý je 

v súlade s platnými právnymi predpismi súvisiacimi s prevádzkou obdobného zariadenia. 
Nájomca preberá na seba všetky povinnosti prenajímateľa ako vlastníka objektu 
vyplývajúce z platných všeobecne záväzných právnych predpisov a to najmä na úseku 
požiarnej ochrany - povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 
požiarmi v platnom znení, najmä povinnosti v zmysle ustanovení § 4 a § 5, na úseku 
hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, o ochrane majetku a pod. a z platných všeobecne záväzných 
nariadení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Nové Mesto a mestskej časti Nivy 
týkajúcich sa najmä udržiavania čistoty, poriadku, verejnej zelene, zimnej údržby 
a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/2004 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými odpadmi na území Hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
8. Nájomca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní, kedy ku zmene došlo, 

oznámiť písomne prenajímateľovi každú zmenu a skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť 
nájom (ako napr. zmena právnej formy, obchodného mena, štatutárneho zástupcu,  sídla 
a bankového spojenia a pod.). Za nesplnenie tejto podmienky má prenajímateľ právo 
požadovať od nájomcu  zmluvnú pokutu vo výške 70,00 Eur. Nájomca sa súčasne  
zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť. 

 
9. Nájomca berie na vedomie, že v predmete nájmu je nutné vykonať kontrolu 

elektroinštalácie a opraviť elektrický rozvádzač, zriadiť si  samostatné odberné miesto 
elektriny, vykonať kontrolu rozvodov vody a odpadov vody, namontovať samostatný 
vodomer, vykonať dezinfekciu a deratizáciu predmetu nájmu. 

 
10.  Pri nesplnení podmienok uvedených v tomto článku nájomca zodpovedá v plnej výške za   

škodu, ktorá týmto nesplnením vznikla. 
 
11.  Zodpovednosť za škody na predmete nájmu sa riadi ustanoveniami VI. časti prvej a 

druhej hlavy Občianskeho zákonníka. 
 
12.  V súlade s ust. § 545 občianskeho zákonníka bolo zmluvnými stranami dohodnuté, že 

prenajímateľ je oprávnený požadovať od nájomcu náhradu škody spojenú s porušením 
povinnosti nájomcu, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta podľa tejto zmluvy vo výške 
presahujúcej výšku dohodnutej zmluvnej pokuty na základe prenajímateľom zaslanej 
faktúry. 

 
13. Nájomca sa zaväzuje umožniť prenajímateľovi bezodkladný vstup do prenajatých 

priestorov najmä v prípade havárie, živelnej pohromy, kontroly dodržiavania účelu a 
podmienok nájmu a pod.. Za nesplnenie tejto podmienky si zmluvné strany dohodli 
zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 Eur. Prenajímateľ je oprávnený požadovať úhradu 



zmluvnej pokuty za porušenie uvedenej povinnosti a nájomca sa v tomto prípade 
zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu na základe prenajímateľom zaslanej faktúry. 

 
14.  Nájomca sa zaväzuje uzatvoriť a po celú dobu nájmu udržiavať na vlastné náklady v 

platnosti poistné zmluvy, ktoré budú pokrývať nasledovné riziká: 
a) poistenie zodpovednosti nájomcu za škody vzniknuté v súvislosti s jeho činnosťou v 
predmete nájmu (najmä poškodenie majetku a všetkých škôd na predmete nájmu); 

 b) poistenie predmetu nájmu a všetkého majetku (aj zabudovaného)  nájomcom proti 
živelným pohromám; 

       c)  poistenie rizika krádeže vlámaním do predmetu nájmu alebo lúpežným prepadnutím a 
rizika vandalizmu. 

 
15. Pred začatím stavebných úprav, opráv príp. rekonštrukčných prác predmetu nájmu sa 

nájomca zaväzuje predložiť prenajímateľovi/správcovi na odsúhlasenie projektovú 
dokumentáciu s cenovou kalkuláciou a to v lehote minimálne 1 mesiac vopred. 
Prenajímateľ sa zaväzuje bezdôvodne neodoprieť udelenie súhlasu s úpravami, opravami 
príp. rekonštrukčnými prácami predmetu nájmu a doručiť nájomcovi písomné vyjadrenie 
v lehote 30 dní od preukázateľného predloženia projektovej dokumentácie na jej 
posúdenie prenajímateľovi. 

 
16. Po písomnom odsúhlasení projektovej dokumentácie prenajímateľom sa nájomca 

zaväzuje bez zbytočného odkladu od takéhoto odsúhlasenia, písomne oznámiť 
príslušnému stavebnému úradu zahájenie stavebných úprav v súlade s prenajímateľom 
odsúhlasenou projektovou dokumentáciou. 

 
17. Nájomca podpísaním tejto zmluvy vyhlasuje a zaručuje, že si počas nájmu ani po jeho 

skončení nebude u prenajímateľa uplatňovať kompenzáciu nákladov vynaložených na 
stavebné úpravy a opravy predmetu nájmu, rekonštrukčné práce a pod. realizované 
v súlade s touto zmluvou ani si nebude uplatňovať voči prenajímateľovi žiadne nároky 
titulom vykonania týchto prác.  

 
Čl. VI 

Podnájom 
 

1. Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu, alebo jeho časť, do podnájmu, alebo     
inej dispozície, tretiemu subjektu bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
prenajímateľa. 

 
Čl. VII 

Doručovanie 
 
1. Prenajímateľ doručuje písomnosti sám,  poštou alebo iným vhodným spôsobom.  
 
2.  Zmluvné strany sa dohodli, že pre potreby doručovania akýchkoľvek písomností týkajúcich 

sa právnych vzťahov založených touto zmluvou alebo na základe tejto zmluvy, bude 
miestom doručenia nájomcu:  
a) adresa uvedená v záhlaví tejto zmluvy, alebo  
b) adresa podľa aktuálneho výpisu z Obchodného registra, alebo 
c) adresa konateľa spoločnosti podľa aktuálneho výpisu z Obchodného registra,  alebo 



d) miesto, kde bude osoba oprávnená konať v mene nájomcu, zastihnutá.  
 
3.  Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že písomnosť prenajímateľa podľa odseku 2. 

tohto článku doručená do miesta doručenia podľa odseku 2. tohto článku, bude považovaná 
za doručenú priamo do vlastných rúk nájomcu, a to aj v prípade, ak táto písomnosť bude 
vrátená poštou prenajímateľovi ako písomnosť nájomcom neprevzatá; v takomto prípade 
sa za deň doručenia považuje deň  vrátenia zásielky prenajímateľovi. Uvedené platí aj 
v tom prípade, ak sa nájomca o tejto skutočnosti nedozvie. 

 
4.  V prípade, že nájomca bezdôvodne odoprie písomnosť prijať, je písomnosť doručená 

dňom, keď jej prijatie bolo odopreté. 
 

Čl. VIII 
Vyhlásenia a záruky 

 
1.   Nájomca podpísaním tejto zmluvy vyhlasuje a zaručuje sa 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; 
    1.2.  nájomca nemá záväzky voči Hlavnému mestu SR Bratislavy, príslušnému daňovému 

úradu, Sociálnej poisťovni, ktorejkoľvek zo zdravotných poisťovní, nie je 
v likvidácii ani v konkurze a že nie je voči nemu vedené žiadne exekučné konanie. 

 
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. IX 

Záverečné ustanovenia 
 
1.  Nájom bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. ........./2014 zo dňa ............2014. 

 
2. K zmene dohodnutých podmienok nájmu môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody 

formou písomného dodatku, alebo keď to bude vyplývať zo zmien a doplnkov platných 
všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 
3.  Pre právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené platia ustanovenia zákona č. 116/1990 

Zb. v znení neskorších predpisov, príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb.  Občiansky 
zákonník a ostatné platné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky. 
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.  
 

4.  Pokiaľ sú v tejto zmluve alebo 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 ich platnom znení. V prípade, ak sa niektoré ustanovenie 
tejto zmluvy ukáže (alebo sa neskôr stane) neplatným alebo neúčinným alebo 
neaplikovateľným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú  
platné a účinné, zmluvné strany sa zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné  
alebo neaplikovateľné ustanovenie novým ustanovením, ktoré zodpovedá pôvodne 
zamýšľanému účelu  neplatného alebo neúčinného alebo neaplikovateľného ustanovenia 
a to v lehote 30 (tridsiatich) dní odo dňa doručenia výzvy jednej zmluvnej strany druhej 
zmluvnej strane. 

 
5.  Zmluva sa vyhotovuje  v 6-ich rovnopisoch s platnosťou originálu, 4 pre prenajímateľa a 2 

pre nájomcu.  
 
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni za 

nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a 
obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi 

 
7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa. ustanovenia § 47a  ods. 1.  
zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v spojení 
s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). V prípade, že 
nájomca neprevezme predmet nájmu do 15 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy, táto zmluva 
stráca platnosť aj účinnosť. 

 
8. Zánikom účinnosti tejto zmluvy nie je dotknutá účinnosť Čl. IV ods. 5. a tých ustanovení 

zmluvy, ktorých účinnosť podľa tejto zmluvy a/alebo vzhľadom na ich povahu má trvať aj 
po ukončení účinnosti tejto zmluvy. Uvedené platí aj o tých ustanoveniach zmluvy, ktorých 
účinnosť podľa tejto zmluvy a/alebo vzhľadom na ich povahu má vzniknúť  a/alebo trvať 
aj pred začiatkom účinnosti tejto zmluvy 

 
 
V Bratislave, dňa .............................   V Bratislave, dňa ............................ 
 
 
 
 
........................................................   ............................................................... 
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
Prílohy: č. 1 - Výpočtový list 
              č.2. - Odpis uznesenia MsZ č. ......./2014 zo dňa  
         č. 3 -  Nákres priestorov 

 



 
 
 

Príloha č. 1 k zmluve o nájme č. 07 83 xxxx 14 00 
 
Objekt:      Nebytové priestory v Podchode Trnavské mýto 
Nájomca:   Dopravný podnik Bratislava, a.s. 
 

Špecifikácia nebytových priestorov 
 
spôsob využitia (súčasný stav)  m2 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
1. espreso     45,92 
2. umyvárka     11,55 
3. fornety     15,32 
4. miestnosť      9,1 
5. miestnosť     13,65 
6. miestnosť     45,92 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
spolu:      141,46 m2 
 
 
 
Ročná úhrada nájomného     70,73 Eur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa 22.5.2014 


