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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 uzatvorenie Dodatku č. 2
k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0708 08 00 v znení Dodatku č. 1, uzatvorenej so
spoločnosťou VILLA RUSTICA, s.r.o., so sídlom na Zámockej 36 v Bratislave,
IČO 44 211 601. Predmetom Dodatku č. 2 je:
1. doplnenie účelu nájmu z dôvodu realizácie ďalších projektov v lokalite – „Obytná
zóna Brižite sever, Obytný súbor D, časť D/1 a časť D/2“,
2. doplnenie súhlasu s podnájmom pre spoločnosť BERATIMO AG, so sídlom
Gewerbestrasse 5, 6330 Cham, Švajčiarsko, IČO CH-170.3.030.858-7,
3. zvýšenie nájomného v zmysle „Rozhodnutia č. 28/2011 primátora hlavného mesta SR
Bratislavy, ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné
bremeno“ na 12,00 Eur/m2/rok, čo pri výmere 874 m2 predstavuje ročne sumu vo
výške 10 488,00 Eur/rok,
s podmienkou:
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0708 08 00 v znení Dodatku č. 1 bude
nájomcom podpísaný do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného
mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaný,
toto uznesenie stratí platnosť.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
PREDMET :
Uzatvorenie Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0708 08 00 v znení Dodatku
č. 1, predmetom ktorého bude :
1. doplnenie účelu nájmu z dôvodu realizácie ďalších projektov v uvedenej lokalite –
„Obytná zóna Brižite sever, Obytný súbor D, časť D/1 a časť D/2“,
2. doplnenie článku IV ods. 4 - udelenie súhlasu s podnájmom pre spoločnosť BERATIMO
AG, so sídlom Gewerbestrasse 5, 6330 Cham, Švajčiarsko, IČO : CH-170.3.030.858-7,
3. zvýšenie nájomného z doterajších 3,65 Eur/m2/rok, na 12,00 Eur/m2/rok v zmysle
„Rozhodnutia č. 28/2011 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa ustanovujú
ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno“.
ŽIADATEĽ – NÁJOMCA :

VILLA RUSTICA, s.r.o.
Zámocká 36
811 01 Bratislava
IČO : 44 211 601

ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV podľa platnej nájomnej zmluvy :
Parc. č. reg. „C“
LV č.
druh pozemku
prenajatá výmera
k.ú. Dúbravka
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––3481/61
847
ostatné plochy
823 m2
3499/2

847

ostatné plochy

51 m2

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
celková výmera predmetu nájmu :
874 m2
ÚČEL NÁJMU podľa platnej nájomnej zmluvy :
V zmysle Zmluvy o nájme pozemku č. 08 83 0708 08 00 v znení Dodatku č. 1 :
1. vybudovanie novej obslužnej komunikácie a technickej infraštruktúry v obytnom súbore
Brižite – sever podľa projektu „Obytná zóna Brižite sever, stavba : Technická
infraštruktúra“,
2. prístup a prejazd k pozemkom vo vlastníctve nájomcu.
Doplnenie účelu nájmu v zmysle požiadavky nájomcu :
3. vybudovanie dopravného napojenia, spevnených plôch a prípojok inžinierskych sietí
podľa projektov : „Obytná zóna Brižite sever, Obytný súbor D, časť D/1”, a „Obytná
zóna Brižite sever, Obytný súbor D, časť D/2”, ku ktorým vydalo Hlavné mesto SR
Bratislava dňa 13.8.2012 pre časť D/1 a dňa 1.10.2013 pre časť D/2 kladné záväzné
stanoviská k investičnej činnosti. Dňa 21.02.2014 nadobudlo právoplatnosť
Rozhodnutie o umiestnení stavby „Obytná zóna Brižite – sever, Bratislava –
Dúbravka“ Obytný súbor „D“, časť D/1.
DOBA NÁJMU :

nájomná zmluva bola uzatvorená na dobu neurčitú

VÝŠKA NÁJOMNÉHO :
Podľa platnej nájomnej zmluvy nájomné za predmet nájmu bolo dohodnuté vo výške :
110,00 Sk/m2/rok, pričom ročné nájomné pri výmere 874 m2 predstavuje sumu 96 140,00 Sk/rok,
čo pri prepočte na eurá predstavuje sumu vo výške 3 191,26 Eur/rok.
Zvýšenie nájomného Dodatkom č. 2 :
12,00 Eur/m2/rok - v zmysle „Rozhodnutia č. 28/2011 primátora hlavného mesta SR
Bratislavy, ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej
odplaty za vecné bremeno“ (tabuľka č. 100, položka 12 – prístup na
pozemok pre podnikateľské účely), ročné nájomné pri výmere 874 m2
predstavuje sumu vo výške 10 488,00 Eur/rok.
SKUTKOVÝ STAV :
Spoločnosť VILLA RUSTICA , s.r.o., (ďalej len „nájomca“) uzatvorila dňa 29.09.2008
s Hlavným mestom SR Bratislavou Zmluvu o nájme pozemku č. 08 83 0708 08 00 a dňa
02.04.2009 Dodatok č. 1 k tejto zmluve (ďalej len „zmluva“).
Podľa platnej nájomnej zmluvy :
•
•

•
•
•

•

Predmet nájmu : pozemky v k.ú. Dúbravka, parc. č. 3481/61 vo výmere 823 m2 a parc. č.
3499/2 vo výmere 51 m2, ktoré sa nachádzajú v mestskej časti Bratislava – Dúbravka,
v obytnej zóne Brižite - sever.
Účel nájmu :
1. vybudovanie novej obslužnej komunikácie a technickej infraštruktúry v obytnom
súbore Brižite – sever podľa projektu „Obytná zóna Brižite sever, stavba :
Technická infraštruktúra“,
2. prístup a prejazd k pozemkom vo vlastníctve nájomcu.
Doba nájmu : doba neurčitá
Výška nájomného : 3 192,00 Eur/rok za celý predmet nájmu
Predmet Dodatku č. 1 : súhlas prenajímateľa, aby nájomca predmet nájmu ďalej prenajal
podnájomníkovi spoločnosti Residence development s.r.o., so sídlom na Hraničnej č. 18,
821 05 Bratislava, IČO : 36844357, výlučne tak ako je dohodnutý účel nájmu v tejto
zmluve. Nájomca sa zaviazal týmto práva vyplývajúce z účelu nájmu bezodplatne postúpiť
na spoluinvestora v súlade s ich zmluvou o spolupráci a právoplatným rozhodnutím
o umiestnení stavby „Obytná zóna Brižite sever, Technická infraštruktúra“.
Predloženie kolaudačných rozhodnutí na stavby na predmete nájmu v zmysle ustanovení
platnej nájomnej zmluvy: Listom zo dňa 03.06.2010 nájomca predložil v lehote
dohodnutej v platnej nájomnej zmluve do 30.06.2010 kópie právoplatných rozhodnutí na
stavby na predmete nájmu v súlade s článkom IV ods. 12 zmluvy.

Predmet Dodatku č. 2 :
Nájomca požiadal hlavné mesto o uzatvorenie Dodatku č. 2 k nájomnej zmluve, predmetom
ktorého bude :
1. doplnenie účelu nájmu z dôvodu realizácie ďalších projektov v uvedenej lokalite a to
v nasledujúcom znení :

„3.3 vybudovanie dopravného napojenia, spevnených plôch a prípojok inžinierskych sietí
podľa projektov : „Obytná zóna Brižite sever, Obytný súbor D, časť D/1”, a „Obytná zóna
Brižite sever, Obytný súbor D, časť D/2”, ku ktorým vydalo Hlavné mesto SR Bratislava
dňa 13.8.2012 pre časť D/1 a dňa 1.10.2013 pre časť D/2 kladné záväzné stanoviská
k investičnej činnosti. Dňa 21.02.2014 nadobudlo právoplatnosť Rozhodnutie
o umiestnení stavby „Obytná zóna Brižite – sever, Bratislava – Dúbravka“ Obytný súbor
„D“, časť D/1“.
Doplnením účelu nájmu sa vôbec nemení rozsah predmetu nájmu. Uvedené projekty, ktoré
sú nové v danej lokalite, ich dopravné napojenie a prípojky inžinierskych sietí, zasahujú len
pozemky, ktoré sú už teraz predmetom nájomnej zmluvy a za ktoré nájomca riadne uhrádza
dohodnuté nájomné. Uvedené doplnenie účelu nájmu je požadované v zmysle zákona
príslušným stavebným úradom pre účely ďalších stupňov konaní – územné rozhodnutie,
stavebné povolenie pre projekty Obytná zóna D, časť D/1 a D/2, ktoré zasahujú aj prenajaté
pozemky. Stavebníkom investičnému zámeru Obytná zóna Brižite sever, Obytný súbor D, časť
D/1 je spoločnosť VILLA RUSTICA s.r.o. Stavebníkom investičnému zámeru Obytná zóna
Brižite sever, Obytný súbor D, časť D/2 je spoločnosť BERATIMO AG.
2. doplnenie článku IV ods. 4 - udelenie súhlasu s podnájmom pre spoločnosť
BERATIMO AG, so sídlom Gewerbestrasse 5, 6330 Cham, Švajčiarsko, IČO : CH170.3.030.858-7.
Nakoľko stanovisko k investičnému zámeru pre časť D/2 bolo vydané pre spoločnosť
BERATIMO AG, nájomca požiadal v rámci Dodatku č. 2 aj o doplnenie článku IV ods. 4
zmluvy o udelenie súhlasu s podnájmom pre spoločnosť BERATIMO AG v nasledujúcom
znení :
„Prenajímateľ zároveň dáva súhlas, aby nájomca predmet nájmu ďalej prenajal
podnájomníkovi spoločnosti BERATIMO AG, so sídlom Gewerbestrasse 5, 6330 Cham,
Švajčiarsko, IČO : CH-170.3.030.858-7, výlučne tak, ako je dohodnutý účel nájmu v tejto
zmluve. Nájomca sa zaväzuje týmto práva vyplývajúce z účelu nájmu bezodplatne
postúpiť na uvedenú spoločnosť. Podnájomca sa zaväzuje realizovať projekt Obytný súbor
D, časť D/2 v súlade s vydaným Záväzným stanoviskom hlavného mesta SR Bratislavy
k investičnej činnosti k investičnému zámeru Obytná zóna Brižite sever, Obytný súbor D,
časť D/2.“
3. zvýšenie nájomného v zmysle „Rozhodnutia č. 28/2011 primátora hlavného mesta SR
Bratislavy, ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné
bremeno“ na 12,00 Eur/m2/rok, čo pri výmere 874 m2 predstavuje ročne sumu vo výške
10 488,00 Eur/rok.
Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0708 08 00
v znení Dodatku č. 1 predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu
existencie platnej nájomnej zmluvy a potreby doplnenia účelu nájmu o obytnú zónu Brižite
sever, Obytný súbor D, časť D/1 a časť D/2.
STANOVISKÁ k uzatvoreniu Dodatku č. 2 :
Oddelenie územného rozvoja mesta – Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007,
v znení zmien a doplnkov stanovuje pre územie, ktorého súčasťou sú pozemky parc. č.
3481/61 a 3499/2 : funkčné využitie územia : málopodlažná zástavba obytného územia,
rozvojové územie : v území je prípustné umiestňovať najmä – obytné domy do 4 nadzemných

podlaží, zeleň líniovú a plošnú, zeleň pozemkov obytných budov, vodné plochy ako súčasť
parteru a plôch zelene, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu
územia.
Stanovisko z hľadiska technickej infraštruktúry : bez pripomienok.
Oddelenie dopravného inžinierstva : nemá pripomienky k doplneniu účelu nájmu
a k doplneniu podnájmu, nakoľko v zmysle Územného plánu hl. m. SR Bratislavy, rok 2007
v znení zmien a doplnkov, záujmové pozemky nie sú dotknuté žiadnym výhľadovým
dopravným zámerom. K uvedenej výstavbe „Obytná zóna Brižite sever, Obytný súbor D, časť
D/1 a časť D/2“ sa vyjadrili v rámci priložených súhlasných záväzných stanovísk.
Oddelenie koordinácie dopravných systémov, referát cestného správneho orgánu : vzhľadom
na to, že predmetné pozemky nie sú cestnými pozemkami miestnych komunikácií I. a II.
triedy, ako cestný správny orgán miestnych komunikácií I. a II. triedy sa nevyjadrujú.
Oddelenie správy komunikácií : z hľadiska správy komunikácií nemajú pripomienky
k doplneniu účelu nájmu.
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene : nemá námietky voči podnájmu pozemkov
parc. č. 3481/61 a 3499/2 k.ú. Dúbravka na stanovený účel. Pozemky sa nachádzajú v území,
v ktorom platí podľa zák. NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v zmysle
neskorších predpisov I. stupeň ochrany, t.j. územiu sa neposkytuje vyššia ochrana.
V záujmovom území nie je zadokumentovaný výskyt chránených druhov živočíchov, rastlín,
resp. drevín.
Oddelenie miestnych daní a poplatkov : neeviduje voči žiadateľovi žiadne pohľadávky.
Finančné oddelenie : neeviduje voči žiadateľovi žiadne pohľadávky.
Starosta mestskej časti Bratislava – Dúbravka : súhlasil s uzatvorením Dodatku č. 2 k Zmluve
o nájme pozemku č. 08 83 0708 08 00 v znení Dodatku č. 1.
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 uzatvoriť Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemku v znení
Dodatku č. 1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Materiál bol predložený na zasadnutie Komisie finančnej stratégie a pre správu
a podnikanie s majetkom mesta MsZ dňa 9. 6. 2014, ktorá o ňom nerokovala.
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 1136/2014 zo dňa 12. 06.
2014 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať
„Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa uzatvorenia
Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0708 08 00 v znení Dodatku č. 1,
spoločnosti VILLA RUSTICA, s.r.o., so sídlom v Bratislave“.

DODATOK č. 2
k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0708 08 00

Zmluvné strany:
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Zastúpené :
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátorom hlavného mesta SR
Bratislavy
Československá obchodná banka, a.s.
Peňažný ústav :
Číslo účtu (IBAN): SK5875000000000025828453
BIC (SWIFT) :
CEKOSKBX
00603481
IČO :
DIČ :
2020372596
(ďalej len „prenajímateľ“)
a
2.

VILLA RUSTICA, s. r.o.
Sídlo :
Zámocká 36, 811 01 Bratislava
Zastúpená :
Ing. arch. Petrom Vavricom a MUDr. Ľubicou Ondrušovou, konateľmi
spoločnosti
Zapísaná v :
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka
číslo 52739/B
Peňažný ústav : ............................
Číslo účtu :
............................
44 211 601
IČO :
IČ DPH :
SK 2022627849
(ďalej len „nájomca“)

uzatvorili dňa 29.09.2008 Zmluvu o nájme pozemku č. 08 83 0708 08 00 v znení Dodatku č.
1 uzatvoreného dňa 02.04.2009 (ďalej len „zmluva“), na dobu neurčitú, predmetom ktorej sú
časti pozemkov v k. ú. Dúbravka, nachádzajúcich sa v obytnej zóne Brižite – sever, Bratislava
- Dúbravka, parc. č. 3481/61, vo výmere 823 m2 a parc. č. 3499/2 vo výmere 51 m2, celkovo
vo výmere 874 m2. Účelom nájmu je vybudovanie novej obslužnej komunikácie a technickej
infraštruktúry v obytnom súbore Brižite – sever a prístup a prejazd k pozemkom vo
vlastníctve nájomcu. Predmetom Dodatku č. 1 je udelenie súhlasu, aby nájomca predmet
nájmu ďalej prenajal podnájomníkovi spoločnosti Residence development s.r.o., so sídlom na
Hraničnej č. 18, 821 05 Bratislava.
Zmluvné strany pristúpili k uzatvoreniu tohto Dodatku č. 2 na základe vôle nájomcu
realizovať v predmetnom území ďalšie investičné zámery – „Obytná zóna Brižite sever,
Obytný súbor D, časť D/1 a časť D/2“ a z dôvodu udelenia súhlasu s podnájmom pre
spoločnosť BERATIMO AG, so sídlom Gewerbestrasse 5, 6330 Cham, Švajčiarsko, IČO :
CH-170.3.030.858-7. Zároveň bude upravená výška nájomného v zmysle „Rozhodnutia
č. 28/2011 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov
a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno“.

~1~

Čl. I.
Zmeny zmluvy
1.

V článku I odsek sa dopĺňa bod 3.3, ktorý znie :
„Vybudovanie dopravného napojenia, spevnených plôch a prípojok inžinierskych
sietí podľa projektov : „Obytná zóna Brižite sever, Obytný súbor D, časť D/1”, a „Obytná
zóna Brižite sever, Obytný súbor D, časť D/2”, ku ktorým vydalo Hlavné mesto SR
Bratislava dňa 13.8.2012 pre časť D/1 a dňa 1.10.2013 pre časť D/2 kladné záväzné
stanoviská k investičnej činnosti.“

2.

V článku IV ods. 4 sa za pôvodné znenie dopĺňa :
„Prenajímateľ zároveň dáva súhlas, aby nájomca predmet nájmu v príslušnej časti ďalej
prenajal podnájomníkovi spoločnosti BERATIMO AG, so sídlom Gewerbestrasse 5,
6330 Cham, Švajčiarsko, IČO : CH-170.3.030.858-7, výlučne tak, ako je dohodnutý účel
nájmu v tejto zmluve. Nájomca sa zaväzuje týmto práva vyplývajúce z účelu nájmu
bezodplatne postúpiť na uvedenú spoločnosť. Podnájomca sa zaväzuje realizovať projekt
Obytný súbor D, časť D/2 v súlade s vydaným Záväzným stanoviskom hlavného mesta
SR Bratislavy k investičnej činnosti k investičnému zámeru Obytná zóna Brižite sever,
Obytný súbor D, časť D/2.“

3. V článku III. sa ods. 1 mení a znie nasledovne :
„Nájomné za predmet nájmu je stanovené podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy č. .../2014 zo dňa 22.05.2014 vo výške 12,00 Eur/m2/rok.“
4. V článku III. sa ods. 2 mení a znie nasledovne :
„Ročné nájomné za predmet nájmu vo výmere 874 m2 predstavuje sumu 10 488,00 Eur
(slovom desaťtisícštyristoosemdesiatosem eur), ktorú sa nájomca zaväzuje uhrádzať
počnúc dňom nadobudnutia účinnosti tohto dodatku v pravidelných štvrťročných
splátkach vo výške 2 622,00 Eur vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho štvrťroka na
účet prenajímateľa číslo (IBAN): SK5875000000000025828453, variabilný symbol VS
883070808 v ČSOB, a.s. Pomernú časť nájomného sa nájomca zaväzuje uhradiť do 15
dní od nadobudnutia účinnosti tohto dodatku.“
5.

V článku III sa vypúšťa ods. 8.

6. Ostatné časti zmluvy zostávajú nezmenené.

Čl. II.
Záverečné ustanovenia
1. 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.
2. Dodatok ku zmluve sa vyhotovuje v 7-ich vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých
po jeho podpísaní zmluvnými stranami prenajímateľ obdrží 5 a nájomca 2 vyhotovenia.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ust. § 47a ods. 1 zák. č. 546/2010 Z.z., ktorým
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sa dopĺňa Občiansky zákonník v spojení s ust. § 5a zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

V Bratislave dňa .................................

V Bratislave dňa ................................

Prenajímateľ :
Hlavné mesto SR Bratislava

Nájomca :
VILLA RUSTICA, s.r.o.

.............................................................
doc. RNDr. Milan F t á č n i k, CSc.
primátor hlavného mesta SR Bratislavy

..............................................................
Ing. arch. Peter V a v r i c a
konateľ spoločnosti

.............................................................
MUDr. Ľubica O n d r u š o v á
konateľka spoločnosti
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