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Návrh uznesenia 
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 601/2012 zo dňa  
31. 5. 2012 takto:  
 
1. v bode 1. uznesenia sa za textom „za účelom vybudovania prístupu a terénnych úprav 
vykonaných dosypom a zatrávnením“ dopĺňa text „a práva stavby, t. zn. vybudovania presahu 
konštrukcie strechy na treťom nadzemnom podlaží“. 
 
2. v bode 2. uznesenia sa za textom „za účelom užívania prístupu“ dopĺňa text „a presahu 
konštrukcie strechy na treťom nadzemnom podlaží“,  
 
s podmienkou: 
 
Dodatok k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0396-12-00 bude nájomcom podpísaný do 60 dní od 
schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že 
dodatok k nájomnej zmluve nebude nájomcom v uvedenom termíne podpísaný, toto uznesenie stratí 
platnosť.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
PREDMET ŽIADOSTI:  
 Doplnenie účelu nájmu o právo stavby, t. zn. vybudovania a užívania presahu 

konštrukcie strechy na treťom nadzemnom podlaží do platnej Zmluvy o nájme 
pozemku č. 08-83-0396-12-00 zo dňa 21.6.2012, uzatvorenej na základe uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 601/2012 zo dňa  
31.5.2012 

 
ŽIADATE Ľ: EKORDA, s.r.o. 
  Révova 45 
  811 02 Bratislava 
  IČO 31 364 439 
 
ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKOV PRENAJATÝCH ZMLUVOU O NÁJME : 
           prislúchajúci 
parc. č.    druh  celková parc. č.     podiel 
reg. „E“        LV č. pozemku   výmera  reg.„C“  výmera hl. mesta 
21512          9437 ostatné  3173 m2 23027   48 m2  24 m2 
   plochy    LV Ø        do kolaudácie 
 
         16 m2  8 m2   
                   po kolaudácii 
 
 Poznámka:  Hlavné mesto je podielovým spoluvlastníkom v podiele ½ pozemku registra 
   „E“ parc. č. 21512 – ostatné plochy v k. ú. Staré Mesto  
 
ÚČEL NÁJMU:  
 
podľa platnej zmluvy o nájme: 

- do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia - vybudovanie prístupu 
a terénnych úprav, 

- po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia - užívanie prístupu 
 

k pozemkom parc. č. 2019/1 a parc. č. 2019/2 a k stavbe so súpisným číslom 4340 na parc. č. 
2019/1, ktorú žiadateľka / nájomníčka rekonštruuje.  
 

podľa aktuálneho návrhu žiadateľky: 
- doplnenie účelu o právo uskutočnenia stavby, teda vybudovanie a užívanie presahu 

konštrukcie strechy na treťom nadzemnom podlaží  
 
DOBA NÁJMU PODĽA PLATNEJ ZMLUVY O NÁJME:   

- nájom je dojednaný na dobu neurčitú  
 
ROČNÉ NÁJOMNÉ PODĽA PLATNEJ ZMLUVY O NÁJME:   

- 16,00 Eur/m2/rok, spolu  
 
SKUTKOVÝ STAV: 

Dňa 21.6.2012 bola na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 601/2012 zo dňa  31.5.2012 so spoločnosťou EKORDA, s.r.o. uzatvorená Zmluva 
o nájme pozemku č. 08-83-0396-12-00. Predmetom nájmu je pozemok reg. „E“ parc. č. 21512, k. ú. 
Staré Mesto, ktorého je hlavné mesto podielovým spoluvlastníkom v podiele 1/2. Účelom nájmu je  



vybudovanie prístupu a terénnych úprav na časti pozemku vo výmere 24 m2 – do nadobudnutia 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 
je účelom nájmu užívanie prístupu vybudovaného na časti pozemku vo výmere 8 m2.  

Spoločnosť EKORDA, s.r.o. požiadala o doplnenie účelu nájmu o právo uskutočniť stavbu 
na predmete nájmu, a to presahu konštrukcie strechy na treťom nadzemnom podlaží do platnej 
Zmluvy o nájme pozemku č. 08-83-0396-12-00.  

Stavebné povolenie na stavbu „Rodinný dom, Nad lomom 8, Bratislava“ nadobudlo 
právoplatnosť dňa 18.5.2010. 
 
STANOVISKÁ K DOPLNENIU NÁJMU:  
Oddelenie územného rozvoja mesta – pre predmetné územie bol schválený Územný plán zóny 

Kráľovské údolie – Bôrik; záväzné regulatívy pre dané územie určujú  funkčné využitie: 
bývanie a stavebnú činnosť: prestavbu, stavebnú úpravu, údržbu. Záujmové pozemky sú 
využiteľné len pri dodržaní všetkých regulatívov platnej územnoplánovacej dokumentácie.    

 Záujmová časť parcely č. 23027, k. ú. Staré Mesto sa nachádza pred uličnou stavebnou 
čiarou (nezastaviteľný priestor), v mieste, kde sa ul. Malá napája na komunikáciu Nad 
lomom s veľkým pozdĺžnym sklonom. Podľa dostupných informácií je rodinný dom na 
parcele č. 2019/1 postavený v rozpore s vydaným právoplatným stavebným povolením, 
i v rozpore s Územným plánom zóny  Kráľovské údolie – Bôrik. Vzhľadom na uvedené 
oddelenie územného rozvoja mesta nájom neodporúča. 

 Poznámka: tento návrh rieši doplnenie účelu nájmu do uzatvorenej zmluvy o nájme. 
Oddelenie dopravného plánovania a riadenia dopravy – k doplneniu účelu nájmu nemajú 

pripomienky. 
Oddelenie koordinácie dopravných systémov, referát cestného správneho orgánu – k doplneniu 

účelu sa nevyjadrujú, nájom sa netýka miestnych komunikácií I. a II. triedy. Ulica Nad 
lomom je miestna komunikácia III. triedy, kde cestným správnym orgánom je starosta MČ 
Bratislava – Staré Mesto.  

Oddelenie správy komunikácií – k doplneniu účelu nemajú pripomienky. 
Finančné oddelenie – neeviduje voči žiadateľovi žiadne pohľadávky. 
Oddelenie miestnych dani a poplatkov – neeviduje voči žiadateľovi žiadne pohľadávky. 
 
Starostka mestskej časti Bratislava – Staré Mesto nemá výhrady voči doplneniu účelu nájmu 
predmetnej časti pozemku za predpokladu, že pozemok bude využitý v súlade s funkčným využitím 
a platnou reguláciou v zmysle územného plánu. 
 
Hlavné mesto SR Bratislava podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov zverejnilo dňa 09. 06. 2014 na internete a  na úradnej tabuli 
svoj zámer na doplnenie uznesenia MsZ  č. 601/2012 z 31. 5. 2014 -  účelu nájmu o právo stavby, 
t. zn. vybudovania a užívania presahu konštrukcie strechy na treťom nadzemnom podlaží 
,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 doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 
601/2012 zo dňa 31. 5. 2012 prijatého k návrhu na nájom pozemku v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, spoločnosti EKORDA, s.r.o. so sídlom v Bratislave“. 





















































DODATOK   č.  08 – 83 – 0396 – 12 – 01 
k Zmluve o nájme pozemku č.  08 – 83 – 0396 – 12 – 00 

 
Zmluvné strany: 
 
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

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

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

DIČ:  2020372596 
 (ďalej len „prenajímateľ“) 
 
a 

 
2. Obchodné meno:  EKORDA, s. r. o. 

Sídlo:    Révova 45,  811 02 Bratislava 
 Zastupuje:     Ing. Dáša Koraušová, konateľka spoločnosti 

IČO:  31 364 438 
   podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 

číslo 6291/B 
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Bratislava 

 Číslo účtu (IBAN): ................. 
 BIC (SWIFT): ................ 
 IČ DPH:             SK2020352917 
 (ďalej len „nájomca“) 
 
 

Článok  I 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany uzavreli dňa 21.6.2012 Zmluvu o nájme pozemku č. 08-83-0396-12-00 

(ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je nájom časti pozemku reg. „E“ parc. č. 21512- 
ostatné plochy, k. ú. Staré Mesto 
– vo výmere 24 m2 za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy do nadobudnutia 

právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, za účelom vybudovania prístupu 
a terénnych úprav, 

– vo výmere 8 m2 za obdobie od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 
za účelom užívania prístupu, 

 k rekonštrukcii stavby „Rodinný dom, Nad lomom č. 8, Bratislava“ so súpisným číslom 
4340 na parc. č. 2019/1 a parc. č. 2019/2, k. ú. Staré Mesto, ktoré sú vo vlastníctve 
nájomcu. Nájom bol dojednaný na dobu neurčitú.   

 
2. Zmluvné strany sa z dôvodu doplnenia účelu nájmu dohodli na uzatvorení tohto Dodatku 

č. 08-83-0396-12-01 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“). 
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Článok II 

Zmeny Zmluvy 
 
1. V Článku I ods. 3 sa text : 

„  3. Účelom nájmu je  
 3.1 vybudovanie prístupu a terénnych úprav vykonaných dosypom a zatrávnením 

 predmetu nájmu s výmerou 24 m2 prenajatého podľa ods. 2, bod 2.1 tohto 
 článku, 

 3.2 užívanie prístupu vybudovanom na predmete nájmu s výmerou 8 m2 
 prenajatom podľa ods. 2, bod 2.2 tohto článku “ 

 
nahrádza textom: 
„  3. Účelom nájmu je  
 3.1 vybudovanie prístupu a terénnych úprav vykonaných dosypom a zatrávnením 

 predmetu nájmu s výmerou 24 m2 prenajatého podľa ods. 2, bod 2.1 tohto 
 článku a právo stavby, t. zn. vybudovanie presahu konštrukcie strechy na 
 treťom nadzemnom podlaží, 

 3.2 užívanie prístupu na predmete nájmu s výmerou 8 m2 prenajatom podľa ods. 2, 
 bod 2.2 tohto článku a presahu konštrukcie strechy na treťom nadzemnom 
 podlaží “ 

 
Článok III 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté týmto Dodatkom, zostávajú bez zmeny. 
 
2. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je vyhotovený v 7 vyhotoveniach     

s platnosťou originálu, z ktorých po jeho podpísaní, prenajímateľ dostane 5 a nájomca 2 
vyhotovenia. 

 
3.   Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za 

nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ho, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme 
a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 
4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť 

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

 
 
V Bratislave dňa ..............................                       V Bratislave dňa ................................ 
 
Prenajímateľ :      Nájomca :  
Hlavné mesto SR Bratislava    EKORDA, s. r. o. 
 
 
 
 
...........................................................  ................................................................. 
doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc.  Ing. Dáša  K o r a u š o v á    
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primátor      konateľka spoločnosti  


