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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 pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 8883 - vinice       
vo výmere 4 268 m2, parc. č. 8887 - trvalé trávne porasty vo výmere 2 148 m2, parc. č. 8888 - ostatné 
plochy vo výmere 262 m2, parc. č. 8889 - vinice vo výmere 3 614 m2, parc. č. 8890 - trvalé trávne 
porasty vo výmere 1 289 m2, parc. č. 8957 - trvalé trávne porasty vo výmere 1 558 m2,                      
parc. č. 8958 - vinice vo výmere 5 447m2, parc. č. 8959 - trvalé trávne porasty vo výmere 1 901 m2, 
parc. č. 8962 - vinice vo výmere 4 222 m2, parc. č. 8963 - trvalé trávne porasty vo výmere 1 800 m2, 
parc. č. 8964 - vinice vo výmere 5 218 m2, parc. č. 8965 - trvalé trávne porasty vo výmere 2 716 m2, 
parc. č. 8664 – vinice vo výmere 542 m2, parc. č. 8992/2 – vinice vo výmere 725 m2,                        
parc. č. 9239/4 – vinice vo výmere 2 150 m2, spolu vo výmere 37 860 m2 spoločnosti Villa Vino Rača 
a.s., Pri vinohradoch 2, 831 06 Bratislava, IČO: 00 190 268, na dobu určitú, odo dňa účinnosti nájomnej 
zmluvy do 31.12.2034, za účelom trvalého využívania predmetu nájmu ako vinice, vinohradníckej 
plochy alebo vinohradu, tak ako sú definované v zákone č.  313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve,   
za nájomné 1,00 Eur/rok/celý predmet nájmu a vecné plnenie vo forme vína – nájomca sa zaväzuje 
odovzdať prenajímateľovi 10% z úrody vo forme certifikovaného vína (§ 26 zákona č. 313/2009 Z.z. 
v znení neskorších predpisov). Toto certifikované víno bude mať značku „mestské víno“ a bude 
označené špeciálnymi etiketami s logom mesta, logom výrobcu, povinné náležitosti, ktoré má etiketa 
obsahovať (ako napr. symbol mesta) určí prenajímateľ. Náklady spojené s výrobou etikiet bude v plnom 
rozsahu znášať nájomca, 

 
 
s podmienkami: 
 

1) Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu využívať výlučne na dohodnutý účel. Pre prípad 
nesplnenia tohto záväzku má prenajímateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 1,00 Eur/m2 
za každý, aj začatý deň trvania porušenia tohto záväzku.  

 
2) Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 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:  Nájom pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy v k. ú. Rača, 

pozemky parc. č. 8883, 8887, 8888, 8889, 8890, 8957, 8958, 8959, 8962, 8963, 
8964, 8965, 8664, 8992/2 a 9239/4 

 
ŽIADATE Ľ: Villa Vino Rača a.s. 
  Pri vinohradoch 2 
  831 06 Bratislava 
  IČO: 00 190 268 
                       
ŠPECIFIKÁCIA NEHNUTE ĽNOSTÍ: 
pozemok 
reg. „C“    LV č.  druh pozemku  celková výmera výmera na nájom 
8883   7003   vinice           4 268  m2           4 268 m2  
8887  7003  trvalé trávne porasty      2 148  m2           2 148 m2  
8888  7003  ostatné plochy          262 m2              262 m2  
8889  7003  vinice                               3 614 m2           3 614 m2  
8890  7003  trvalé trávne porasty      1 289 m2           1 289 m2  
8957  7003  trvalé trávne porasty      1 558 m2              1 558 m2  
8958  7003  vinice        5 447 m2           5 447 m2  
8959  7003  trvalé trávne porasty      1 901 m2            1 901 m2  
8962  7003  vinice        4 222 m2           4 222 m2  
8963  7003  trvalé trávne porasty      1 800 m2              1 800 m2  
8964  7003  vinice        5 218 m2           5 218 m2 

8965  7003  trvalé trávne porasty      2 716 m2            2 716m2 
8664           10625             vinice           542 m2                             542 m2                                                                                                                                            
8992/2           10625  vinice           725 m2                          725 m2 
9239/4           10625               vinice        2 150 m2                                       2 150 m2 
 
spolu výmera:                                                                                                    37 860 m2 
 
ÚČEL: trvalé využívanie predmetu nájmu ako vinice, vinohradníckej plochy alebo vinohradu,  
             tak ako sú definované v zákone č.  313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení  
             neskorších predpisov 
 
DOBA NÁJMU: na dobu určitú, 20 rokov 
 
VÝŠKA NAVRHOVANÉHO NÁJOMNÉHO:  
• 1,00 Eur/rok/celý predmet nájmu  
• vecné plnenie- vo forme vína – nájomca sa zaväzuje odovzdať prenajímateľovi 10% z úrody  

vo forme certifikovaného vína (§ 26 zákona č. 313/2009 Z.z.). Toto certifikované víno bude 
mať značku „mestské víno“ a bude označené špeciálnymi etiketami s logom mesta, logom 
výrobcu, povinné náležitosti, ktoré má etiketa obsahovať (ako napr. symbol mesta) určí 
prenajímateľ. Náklady spojené s výrobou etikiet bude v plnom rozsahu znášať nájomca. 

 
 
 SKUTKOVÝ STAV   
 

         Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy prijalo dňa 26.-27.06.2013 uznesenie 
č. 1152/2013, ktorým žiadalo primátora hlavného mesta SR Bratislavy vykonať súpis pozemkov   
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré sú označené ako vinohrady, resp. vinice, 
prípadne sa dajú využívať ako vinohrady, resp. vinice a pripraviť koncept verejnej obchodnej 



súťaže na prenájom týchto pozemkov za účelom ich trvalého využitia ako vinohrady, či vinice, 
resp. pre vinohradnícke účely. 

 
Informácia o pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré sú označované 

ako vinohrady, resp. vinice a koncept verejnej obchodnej súťaže na prenájom týchto pozemkov 
v Bratislave, k.ú. Vinohrady a Rača bola v zmysle uznesenia Mestskej rady hl. m. SR č. 959/2013 
zo dňa 12.09.2013 prerokovaná so starostami mestských častí, v ktorých sa nachádzajú vinohrady 
za účasti poslancov, ktorí túto problematiku otvorili. Starostovia mestských častí na základe tohto 
stretnutia doručili podklady- vytypované územia využívané ako vinohrady, resp. vinice vo svojej 
mestskej časti.  

 
Pre riešenie problematiky vinohradov bola vytvorená komisia v zložení: námestníčka 

primátora Ing. Petra Nagyová Džerengová, starostovia MČ Nové Mesto, Devín, Vajnory a Rača, 
poslanci Nesrovnal, Gašpierik, Fiala, Dinuš, Borguľa, Hečko a Kubovič a zástupcovia magistrátu 
Ing. Kullmanová, JUDr. Macová a hlavná architektka Ing. arch. Ingrid Konrad.  

 
Členovia komisie sa zhodli na tom, že je potrebné vypracovať koncepciu prístupu 

k vinohradom. Zástupcovia mestských častí vyjadrili svoj názor k navrhovanému konceptu 
obchodnej verejnej súťaže. Všetci prítomní sa zhodli na potrebe vytvoriť značku „mestské víno“. 
Komisia zorganizovala výjazd do viníc na obhliadku pozemkov v MČ Nové Mesto a v MČ Rača. 
Na následnom rokovaní v priestoroch miestneho úradu v Rači sa prítomní dohodli na tom, že ak by 
boli pozemky prenajaté vinárom, je nutné hovoriť iba o dlhodobom prenájme, ktorý by zabezpečil 
istotu pre vinárov vo forme návratnosti zainvestovaných prostriedkov do vinohradov. Predstaviteľ 
vinohradníkov navrhol spôsob spolupráce s mestom- vinári by obhospodarovali „mestské vinice“  
na základe zmluvy, v ktorej by sa zaviazali časť úrody vo forme vína odovzdať mestu a mesto by 
prispelo marketingom, propagovalo by takto vyprodukované víno. 

 
Komisia na jednom zo svojich zasadaní prediskutovala detaily, ktoré sa majú zapracovať   

do návrhu nájomnej zmluvy: doba nájmu, výška nájmu, či budú pozemky zverené mestským 
častiam alebo pozemky prenajme hlavné mesto, ako budú chránené investície vinárov a ďalšie 
podrobnosti. Prítomní sa zhodli na potrebe prvotnej inventarizácie a rekognoskácie koreňov 
prenajímaných pozemkov, ktorá by sa trojročne opakovala (nutná prítomnosť vinára a zástupcu 
mesta). Pri riešení otázky zverenia pozemkov pre komplikovanosť trojstranného právneho vzťahu 
(hlavné mesto – MČ – vinári) sa členovia komisie rozhodli uprednostniť právny vzťah hlavné mesto 
– vinári  s úzkou spoluprácou mestských častí. Tiež sa diskutovalo o spôsobe a etapizácii preberania 
vecného plnenia, zhodli sa na zákaze stavať na pozemku a vložiť do zmluvy upresnenie                  
„s výnimkou oplotenia predmetu nájmu“. Pri preberaní vecného plnenia je potrebné viesť výkaz 
o úrode vína (prípadne bude pri zbere prítomná osoba určená mestom), termín dodania vína komisia 
dohodla do 30. júna nasledujúceho roka, pričom nie je podmienkou, aby víno bolo z predošlej úrody 
(v záujme vyššej kvality), v prípade problémov so skladovaním je možná dohoda o úschove medzi 
hlavným mestom a nájomcom. Na záver sa dohodli, že časť pozemkov, ktoré obhospodarujú 
konkrétni vinohradníci, sa bude riešiť ako prípad hodný osobitného zreteľa na základe žiadostí 
týchto vinohradníkov a na ostatné pozemky sa pripraví obchodná verejná súťaž.  

Villa Vino Rača a. s. vznikla v máji 2004 po rekonštrukcii račianskeho poľnohospodárskeho 
družstva, presnejšie aj na základoch slovenského a nemeckého vinohradníckeho družstva z rokov 
1936 a 1939. Spoločnosť Villa Vino Rača a.s., je pokračovateľom bohatej tradície vinohradníctva 
v račianskych vinohradoch, ktorá je od nepamäti spätá s vinohradníctvom a s výrobou kvalitných 
vín. Ťažiskom produkcie spoločnosti, ktorá sa rozsahom výroby zaraďuje medzi stredné vinárske 
firmy, sú akostné odrodové biele a červené vína a podľa podmienok a kvality konkrétneho ročníka 
aj vína s prívlastkom. V súčasnosti spoločnosť Villa Vino Rača a.s., hospodári na približne 125 
hektároch vinohradov. Vo výrobnom procese v celom rozsahu využíva modernú technológiu 
riadeného kvasenia (odkaľovanie muštov a následné prekvášanie muštov čistými kultúrami 
kvasiniek pri teplote max. 20 st.). V prípade dokonale vyzretého hrozna, zbieraného do malých 



prepraviek, ako jediná na Slovensku používa preberací stôl, kde sa obrané hrozno ešte raz 
kontroluje a v prípade potreby sa zbavuje narušených bobúľ tak, aby bola zabezpečená dokonalá 
kvalita konečného produktu. Výsledkom dôsledne dodržiavaných technologických postupov sú 
maximálne vyvážené vína, ktoré majú nielen čistú vôňu s výrazným odrodovým charakterom, ale    
i sviežu a lahodnú chuť. Vďaka týmto atribútom je račianske víno obľúbené aj medzi 
najnáročnejšími konzumentmi a milovníkmi tohto nápoja kráľov.  

Doterajšie bohaté dosahované úspechy spoločnosti sú výsledkom ideálnej kombinácie troch 
faktorov – dodržania tradičnej kvality vín na trhu, správne zvolenej a aplikovanej marketingovej 
stratégie a prezieravej obchodnej politiky spoločnosti. Villa Vino Rača a.s., sa ako prvý slovenský 
producent vína môže pochváliť získaním ocenenia Značky kvality, ktorú jej v rámci Národného 
programu podpory domácich poľnohospodárskych výrobkov a potravín udelilo Ministerstvo 
pôdohospodárstva SR na produkty Račianska frankovka a Veltlínske zelené, ktoré spĺňajú 
najprísnejšie požiadavky Európskej únie. 

Návrh na schválenie nájmu vyššie špecifikovaných pozemkov v k. ú. Rača žiadateľom ako 
prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, predkladáme z dôvodu, že žiadateľ hodlá revitalizovať predmet 
nájmu a trvalo využívať ako vinice, vinohradnícke plochy alebo vinohrad, tak ako sú definované 
v zákone č. 313/2009 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov, žiadateľ 
dlhodobo pôsobí v k.ú. Rača a predmetné pozemky v súčasnosti užíva.  

 
STANOVISKÁ  K NÁJMU  : 
- 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. 8883, 8887, 8888, 8889, 8957, 8958, 8959, 8962, 
8963, 8964 a 8965, funkčné využitie územia: vinice, kód 1202, stabilizované územie.  
Časť predmetného územia zo severovýchodnej strany spadá do ochranného pásma lesov. 
V predmetnom území evidujeme aj malý vodný tok, ktorý je potrebné v území rešpektovať. 
Zapracované v čl. I ods. 5 zmluvy o dlhodobom nájme pozemkov. 
 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov stanovuje         
pre územie, ktorého súčasťou sú pozemky parc. č. 8664 vo výmere 542 m2, funkčné využitie 
územia: vinice, kód 1202, stabilizované územie. 
Časť predmetného územia zo severnej strany tvorí hranicu s CHKO Malé Karpaty a spadá do 
ochranného pásma lesov. 
Zapracované v čl. I ods. 5 zmluvy o dlhodobom nájme pozemkov. 
 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov stanovuje         
pre územie, ktorého súčasťou sú pozemky parc. č. 8992/2 vo výmere 725 m2, funkčné využitie 
územia: vinice, kód 1202, stabilizované územie. 
V predmetnom území evidujeme malý vodný tok – prítok Račianskeho potoka, ktorý je potrebné 
rešpektovať. 
Zapracované v čl. I ods. 5 zmluvy o dlhodobom nájme pozemkov. 
 
  
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov stanovuje         
pre územie, ktorého súčasťou sú pozemky parc. č. 9239/4 vo výmere 2150 m2, funkčné využitie 
územia: vinice, kód 1202, stabilizované územie. 
Upozorňujeme, že časť predmetného pozemku zo severovýchodnej strany spadá do ochranného 
a bezpečnostného pásma plynárenského zariadenia VTL DN 500 mm. 
Zapracované v čl. I ods. 5 zmluvy o dlhodobom nájme pozemkov. 
 
- oddelenie územných generelov a GIS- bez pripomienok 
- oddelenie životného prostredia a mestskej zelene- nemá námietky 



- oddelenie koordinácie dopravných systémov- vzhľadom na to, že predmetné pozemky nie sú 
cestnými pozemkami miestnych komunikácií I. a II. triedy, z hľadiska cestného správneho orgánu 
sa nevyjadruje 
- oddelenie dopravného inžinierstva-  neuplatňuje pripomienky 
- oddelenie správy komunikácií- nájmom predmetných pozemkov nepríde k zásahu do komunikácií  
verejného osvetlenia. Na predmetných pozemkoch sa nachádzajú vinice a vinohrady. 
- oddelenie miestnych daní a poplatkov- eviduje pohľadávku po lehote splatnosti za komunálny 
odpad 
- finančné oddelenie- eviduje pohľadávku po lehote splatnosti  
 
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 08. 09. 2014 na internete a  na úradnej tabuli 
svoj zámer prenajať uvedené pozemky  z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
Materiál bol predložený na zasadnutie Komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie 
s majetkom mesta MsZ dňa 9. 9. 2014, ktorá odporučila predložiť materiál na rokovanie 
mestského zastupiteľstva. 
 



Hlavné mesto SR Bratislava
do rúk p. primátora
RNDr. Milana Ftáčnika, CSc.

Primaciálne nám. 1
81499 Bratislava
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Vec: Vinice k.ú. Rača a Vinohrady

Bratislava, dňa 29.07.2014
Vybavuje: Ing. Mgr. Oľga Slavkovská
Kontakt: 02- 49202423

Vo veci užívania pozemkov - viníc nachádzajúcich sa v k,ú. Rača a k,Ú. Vinohrady
vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava v náväznosti na predložený súpis
pozemkov Vám dávame na vedomie naše stanovisko;

1. v súčasnosti užívame pozemky
- parc.č. 8883,8887,8888,8889,8890,8957,8958,8959,8962,8963,

P!G.!t "8664; 8965, kultúra vinice a trv. trávne porasty, lokalita Longtal, k,ú. Rača
1jí /J . i /' parc. č. 8664, k.ú. Rača, lokalita Kolébky
•. f·' -. parc. č. 8992/2, k.ú. Rača, lokalita Kabela

Villa Vino Ra~~ a~;av};mrc.č. 9239/4, k.ú. Rača, lokalita Krátke-Čačkov
pri vinohradoch2,831 ra

68 It DPH: SK202033213l\
ltO: 1902 , .2. a máme záujem ich aj nad'alej užívat'

2. pozemky
parc. č. 443217, 4432/9, 4432/10, 4432/12, 4432/15, 4508, k,Ú. Vinohrady,
lokalita Vachmajstrov vrch a Veľký Varan,
p,.,,.c CV8187 lCu' p,.,xa l"lr"'Jl'~a SVt~~an""l(.4..L •• .J. " J: •• .a.\.L.c.,-< , V.I.'Io..U. l,' c...I.' O"".l,

parc. č. 9360, 9361, 9362, 9385, k.ú. Rača, Horný Šimwegh,
parc. Č. 7025/4 a 7025/14, k.ú. Vinohrady, lokalita Ohnava,
parc. č. 9261, 9271, k,ú. Rača, lokalita Dolný Šimwegh,
parc. č. 9333/3, 9334/3, 9335/3, 9336/3, 9337/3, 9338, 9339, k.ú. Rača,
lokalita Horný Šimwegh
parc. č. 9241/1 a 924112, k,ú. Rača, lokalita Zrkadliská

VILLA VINO RAČA a.s.
Pri vinohradoch 2, 831 06 Bratislava

tel.: ~421 249202411, fax: +421 249202414
e-mail: info@villavinoraca.sk, www.villavinoraca.sk

IČO: 00190268, OICDPH:SK2020332138, VÚBč.ú.: 1115723254/0200
OR OS Bratislava l, Oddiel: Sa, vložka číslo: 3360/B

mailto:info@villavinoraca.sk,
http://www.villavinoraca.sk


Vinice uvedené v odst. 2 sa nachádzajú v susedstve neobrobených alebo nedostatočne
obrobených viníc, čo spôsobuje šírenie chorôb a škodcov, obrábanie týchto viníc je pre
nás neekonomické, zároveň sa nachádzajú v tesnej blízkosti lesa, čo spôsobuje silné
poškodzovanie porastov obžerom lesnej zvery.

Ing. Ján Krampl, cSc.
generálny riaditeľ spoločnosti a

predseda predstavenstva VVR a.s.

Villa Vina Rača, a.s.
pri vinohradoch 2, 831 06 Bratislava
[ČO: 190 268. IČ DPH: SK2020332138

·2-

VILLA VINO RAČA a.s.
Pri vinohradoch 2, 831 06 Bratislava

tel.: +421 2492 02 411, fax: +421 249202414
e-mail: info@vittavinoraca.sk, www.vittavinoraca.sk

IČO: 00190268, DICDPH: SK2020332138, VÚBč.ú.: 1115723254/0200
OR OS Bratislava l, Oddiel: Sa, vložka číslo: 3360/B

mailto:info@vittavinoraca.sk,
http://www.vittavinoraca.sk
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Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použitel'ný pre právne úkony!

Pri vinohradoch 2
Bratislava - Rača 831 06

výroba a predaj vína (od: 19.06.2004)

kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovatel'om (od: 19.06.2004)
živnosti (vel'koobchod)

pohostinská činnosť (od: 19.06.2004)

verejná cestná nákladná doprava (od: 19.06.2004)

poľnohospodárska výroba, vrátane nákupu a predaja (od: 19.06.2004)
pol'nohospodárskych produktov

prenájom výrobných a nevýrobných priestorov, skladovanie (od: 19.06.2004)
výrobkov

reklamná a propagačná činnosť v rozsahu vol'nej živnosti (od: 23.10.2007)

demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy (od: 23.10.2007)

sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnutel'ností Irealitná (od: 23.10.2007)
činnosťl

(od: 19.06.2004)

(od: 22.02.2006)Ing. Ján Krampl , CSc. - predseda
Pri koliske 9156/64
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 19.06.2004

Ing. Martin Krampl- predseda
Pri koliske 62
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 17.07.2014



Konanie menom
spoločnosti:

Ďalšie právne
skutočnosti:

Spoločnosť zastupuje a za spoločnosť koná predseda (od: 19.06.2004)
predstavenstva samostatne a členovia predstavenstva vždy len s
predsedom predstavenstva spoločne. Na účely zastupovania a
konania za spoločnosť sa podpredseda predstavenstva považuje
za člena predstavenstva spoločnosti.

Villa Vino Rača a.s., odštepný závod

Pri Šajbách 5
Bratislava-Rača 841 02

Ing. Stanislav Krampl
Závadská 8
Bratislava-Rača 831 06
Vznik funkcie: 20.6.2013

Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným
prevádzkovatel'om živnosti (vel'koobchod)
Prenájom výrobných a nevýrobných priestorov,
skladovanie výrobkov
Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu
vol'nej živnosti
Prenájom nehnutel'nosti spojený s doplnkovými
službami
Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu
nehnutel'nosti /realitná činnosť/

(od: 20.06.2013)

(od: 20.06.2013)

Toto družstvo vzniklo podl'a ustanovenia § 5 ods.2 Zák.č.69/49 Zb. (od: 02.11.1949)
dňom 2.11.1949. Toto družstvo bolo prenesené do podnikového
registra zo strany 157 zväzku Pz IXLV firemného registra. Stanovy:
Členská schôdza družstva schválila dňa 28.3.1991 nové stanovy
družstva podl'a Zákona č.162/1990 Zb.o pol'nohospodárskom
družstevníctve. Stary spis: Dr 130

V súlade s § 765 zák. 513/91 Zb. družstvo pretransformované v (od: 15.06.1993)
zmysle zák. 42/92 Zb. Stanovy družstva v súlade so zák.č. 513/91
Zb. odsúhlasené členskou schôdzou dňa 22.1.1993. Stary spis: Dr
130

Uznesenie z členskej schôdze konanej dňa 15.9.1993. Stary spis: (od: 22.11.1993)
Dr 130

Zmena stanov prijatá výročnou členskou schôdzou konanou (od: 20.11.1995)
10.02.1995 v časti počet členov predstavenstva. Stary spis: Dr 130

Predmet
činnosti:

Počet: 26924
Druh: kmeňové
Podoba:zakn~ované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
Obmedzenie prevoditel'nosti akcii na meno: Prevod akcii je
obmedzený podl'a článku VII stanov.

Počet: 20509
Druh: prioritné
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
Obmedzenie prevoditel'nosti akcií na meno: Prevod akcii je
obmedzený podl'a článku VII stanov

Ing. Ján Krampl , CSc. - predseda
Pri kolíske 60
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 17.07.2014

JUDr. Milina Schifferdeckerová
Svätoplukova 11
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 17.07.2014

Ing. Miriam Patiová
Dobrovičova 13
Bratíslava 811 09
Vznik funkcie: 17.07.2014



Dátum aktualizácie
údajov:

Dátum výpisu:

Zápisnica a uznesenie z výročnej členskej schôdze konanej dňa (od: 16.12.1996)
16.2.1996 na ktorej bola prijatá zmena stanov družstva. Stary spis:
Dr 130

Zápisnica a uznesenie z výročnej členskej schôdze zo dňa (od: 07.05.2003)
20.2.2003.

Zápisnica verejnej členskej schôdze - 28.4.2004, stanovy. (od: 19.06.2004)

Notárska zápisnica N 124/2007, Nz 29117/2007 spisaná dňa (od: 23.10.2007)
25.07.2007 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa
12.07.2007.

Rozhodnutia valného zrhomaždenia spísané vo forme notárskej (od: 19.09.2009)
zápisnice N 97/2009, Nz 26889/2009 zo dňa 10.8.2009 v znení
opravnej doložky zo dňa 7.9.2009

Notárska zápisnica N 103/2011, Nz 27146/2011 osvedčujú ca (od: 26.08.2011)
priebeh valného zhromaždenia zo dňa 25.07.2011

o obchodnom registri SR I Návod na používanie ORI I Naša adresa !0
Vyhľadávanie podľa: obchodného mena I identifikačného čísla

sídla I spisov ej značky I priezviska a mena osoby

Strán1covéhodiny na registrových súdoch
Formuláre na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra
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Okres 103 Bratislava III
Obec 529 354 BA-m.č. RAČA
Katastrálne územie: 805 866 Rača

Údaje aktuálne k : 30.06.2014
Dátum vyhotovenia: 13.08.2014
Čas vyhotovenia 11:14:09

v Ý P l S Z L l S T U V L A STN ÍC T V A č. 7003 - čiastočný

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

Parcelné Výmera Druh Spôsob Druh Umiest. Právny
číslo v m2 pozemku využ.p. chr.n pozemku vzťah

8883 4268 Vinice 3 2
8887 2148 Trvalé trávne porasty 7 2
8888 262 Ostatné plochy 37 2
8889 3614 Vinice 3 2
8890 1289 Trvalé trávne porasty 7 2
8957 1558 Trvalé trávne porasty 7 2
8958 5447 Vinice 3 2
8959 1901 Trvalé trávne porasty 7 2
8962 4222 Vinice 3 2
8963 1800 Trvalé trávne porasty 7 2
8964 5218 Vinice 3 2
8965 2716 Trvalé trávne porasty 7 2

{ód spôsobu využívania pozemku
3 - Pozemok, na ktorom sa pestuje vinič alebo pozemok vhodný na

pestovanie viniča, na ktorom bol vinič dočasne odstránený
7 Pozemok lúky a pasienku trvalo porastený trávami alebo pozemok

dočasne nevyužívaný pre trvalý trávny porast
37 Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze

s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok

(ód umiestnenia pozemku
2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce

)or.
Síslo

Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO)
a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka, spoluvlastnícky podiel

1 HLAVNÉ MESTO BRATISLAVA, Primaciálne námestie 1, Bratislava, PSČ 81101, SR
IČO: 00603481
Spoluvlastnícky podiel: 1/1



Okres 103 Bratislava III
Obec 529 354 BA-m.č. RAČA
Katastrálne územie: 805 866 RAČA

Údaje aktuálne k : 30.06.2014
Dátum vyhotovenia: 12.08.2014
Čas vyhotovenia 10:39:00

v Ý P l S Z L l S T U V L A STN ÍC T V A č. 10625 - čiastočný

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

Parcelné Výmera Druh Spôsob Druh Omiest. Právny
číslo v m2 pozemku využ.p. chr.n pozemku vzťah

8664 542 Vinice 3 2
8992/2 725 Vinice 3 2
9239/4 2150 Vinice 3 2

Kód spôsobu využívania pozemku
3 -

Kód umiestnenia pozemku
2 Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce

Por.
číslo

Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO)
a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka, spoluvlastnícky podiel

l Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie l, Bratislava, 814 99, SR
IČO: 00603481
Spoluvlastnícky podiel : 1/1

Titul nadobudnutia
Rozhodnutie Obvodného pozemkového úradu v Bratislave Zn.
10.11.2011, Z-20576/11

Vecné bremeno - právo prechodu a prejazdu motorovým vozidlom cez pozemok parc.č. 7229/2 'a
právo stavby inžinierskych sietí (a to vodovodného potrubia, kanalizačného potrubia, NN
elektrického rozvodného kábla, plynového potrubia, dátového komunikačného kábla) na
pozemku parc.č.7229/2 v prospech vlastníka pozemku parc.č.7224/2 podľa V-11841/08 zo dňa
25.4.2008 - vz 2642/10







































MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
oddelenie územného rozvoja mesta

Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 81499 Bratislava 1

oddelenie správy nehnuteľností
JUDr. Dunčková /138
TU

111/!JU'1 ÓrtJ/;jJJI'1
Váš list čísla/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka

:e:82014 MAG;;;Č55~2;9Ao lY Ing.MomM508
Územnoplánovacia informácia

Bratislava
26.08.2014

žiadateľ: OSN (za žiadateľa: nájom vinohradov)
žiadosť zo dI1a 19.08.2014
pozemok parc. číslo: 1. 8664 vo výmere 542 m2

2. 8992/2 vo výmere 725 m2

3.9239/4 vo výmere 2150 m2

- podľa Vami priloženej mapky
katastrálne územie: Rača
bližšia lokalizácia pozemku v území: 1. lokalita "Kolísky", Stará Stupavská ul.

2. lokalita pri "Vtáčikovej ceste"
3. lokalita "Dolná Pekná cesta"

zámer žiadateľa: nájom pozemkov - účelom je trvalé využívanie
predmetných pozemkov ako vinice, vinohradníckej plochy
alebo vinohradu, tak ako sú definované v zákone č. 313/2009
Z.Z. o vínohradníctve a vinárstve

1. Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov stanovuje pre
územie, ktorého súčasťou je pozemok parc. č. 8664 vo výmere 542 m2

, funkčné využitie územia: vinice,
kód 1202, stabilizované územie.
Čast' predmetného pozemku zo severnej strany tvorí hraliicu s CHKO Malé Karpaty a spadá do
ochranného pásma lesov.
Funkčné využitie územia:
vinice, číslo funkcie 1202
Podmienky funkčného využitia plôch: Územia špecifickej kategórie pol'nohospodárskej zelene
s pozemkami súvisle vysadenými kultúrou viniča vrátane registrovaných viníc v zmysle zákona
o vinohradníctve a vinárstve.
Spôsoby využitia funl<...čnýchplôch
Prevládajúce: vinice
Prípustné:
V území je prípustné umiestI'íovať najmä: krajinnú a ekostabilizačnú zele11

TELEFÓN
02/59 35 62 35

FAX
02/59 35 64 46

BANKOVÉ SPOJENIE
ČSOB: 25829413/7500

IČO
603481

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

mailto:www.bratislava.skorm@bratislava.sk


Prípustné v obmedzenom rozsahu:
V území je prípustné umiestňovať vobmedzenom rozsahu najmä: drobné zariadenia vybavenosti
súvisiace s funkciou, vodné plochy, nádrže, tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného
významu, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia funkčnej plochy.
Neprípustné: stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou.
Intenzita využitia územia:
Parcelaje súčasťou územia, ktoré je definované ako stabilizované územie.

2. Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov stanovuje pre
územie, ktorého súčasťou je pozemok parc. č. 8992/2 vo výmere 725 m2

, funkčné využitie územia:
vinice, kód 1202, stabilizované územie.
V predmetnom území evidujeme malý vodný tok - prítok Račianskeho potoka, ktorý je potrebné
v území rešpektovať.
Funkčné využitie územia:
vinice, číslo funkcie 1202
Podmienky funkčného využitia plôch: Územia špecifickej kategórie pol'nohospodárskej zelene
s pozemkami súvisle vysadenými kultúrou viniča vrátane registrovaných viníc v zmysle zákona
o vinohradníctve a vinárstve.
Spôsoby využitia funkčných plôch
Prevládajúce: vinice
Prípustné:
V území je prípustné umiestňovať najmä: krajinnú a ekostabilizačnú zeleľ1
Prípustné v obmedzenom rozsahu:
V území je prípustné umiestľ10vať v obmedzenom rozsahu najmä: drobné zariadenia vybavenosti
súvisiace s funkciou, vodné plochy, nádrže, tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného
významu, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia funkčnej plochy.
Neprípustné: stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou.
Intenzita využitia územia:
Parcela je súčasťou územia, ktoré je definované ako stabilizované územie.

3. Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov stanovuje pre
územie, ktorého súčasťou je pozemok parc. Č. 9239/4 vo výmere 2150 m2

, funkčné využitie územia:
vinice, Md 1202, stabilizované územie.
Upozorňujeme, že časť predmetného pozemku zo severovýchodnej strany spadá do ochranného
a bezpečnostného pásma plynárenského zariadenia VTL DN 500 mm.
Funkčné využitie územia:
vinice, číslo funkcie 1202
Podmienky funkčného využitia
s pozemkami súvisle vysadenými
o vinohradníctve a vinárstve.
Spôsoby využitia funkčných plôch
Prevládajúce: vinice
Prípustné:
V území je prípustné umiestií.ovať najmä: krajinnú a ekostabilizačnú zeleií.
Prípustné v obmedzenom rozsahu:
V území je prípustné umiestilovať vobmedzenom rozsahu najmä: drobné zariadenia vybavenosti
súvisiace s funkciou, 'v'odné plochy, nádrže, tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného
významu, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia funkčnej plochy.
Neprípustné: stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou.
Intenzita využitia územia:
Parcelaje súčasťou územia, ktoré je definované ako stabilizované územie.

plôch: Územia špecifickej kategórie poI'nohospodárskej zelene
kultúrou viniča vrátane registrovaných viníc v zmysle zákona

l



Informujeme Vás, že Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 ajeho zmeny a doplnky Ol
a zmeny a doplnky 02 sú zverejnené na adrese:
http://www.bratislava.sklvismo/dokumenty2.asp?id org=700000&id= II 031292&p l =67484.
Ďalšie územnoplánovacie dokumentácie a územnoplánovacie podklady sú zverejnené na adrese:
http://www.bratislava.sklvismo/dokumenty2.asp?id org=700000&id=7 43 84&p l =53195.
Komplexné informácie o Vašom záujmovom území získate nahliadnutím do zverejnených hore
uvedených dokumentov.

Upozorňujeme, že predmetom územnoplánovacej informácie nie sú majetkovoprávne vzťahy k pozemku.
Územnoplánovacia informácia na ten istý pozemok môže byť vydaná viacerým žiadatel'om.

Územnoplánovacia informácia č. j. MAGS ORM 55239/14-317297 zo dňa 26.08.2014 platí jeden rok odo
dňa jej vydania, ak nebola schválená nová územnoplánovacia dokumentácia alebo jej zmeny a doplnky,
na základe ktorých bola vydaná.

S pozdravom

Ing. M--arľci Kullmal á
. veqÍJCgodqel la

Magnrtrat hlavne mesta SR
Brati avy

Oddelenie územného rozvoja mesta
Primaciálne nám. č.1

P.O.BOX 192
814 99 Bra tis l a v a

. -2-

http://www.bratislava.sklvismo/dokumenty2.asp?id
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ŽiadateI' SNM I Referent: Dun

Predmet podania Nájom pozemkov

Katastrálne územie Rača Parc.č.: 8664, 8992/2, 9239/4

c.j. MAGSOUGG č.OUGG /14
MAGS SNM 5501112014

TI č.j. T1/495/14 ElA č. /14

Dátum príjmu na TI .8.2014 Podpis ved. odd .

Dátum exped. z TI 28.8.2014 Komu:



 
ZMLUVA  O DLHODOBOM  NÁJME  POZEMKOV  

č.  ....................................... 
 
 
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: Villa Vino Rača a.s. 
Zastúpené:   Ing. Ján Krampl, CSc. 
Adresa sídla: Pri vinohradoch 2, 831 06 Bratislava 
Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 
Oddiel: Sa, vložka č. 3360/B 
IČO: 00 190 268 
DIČ: ............................... 
Bankové spojenie (IBAN): ................................ 
Číslo účtu:..................................................... 
Číslo telefónu:.............................................. 
E-mail:.......................................................... 
(ďalej len „nájomca“) 
(platí pre právnickú osobu) 
 
 
uzatvárajú podľa § 663 Občianskeho zákonníka túto Zmluvu o dlhodobom nájme pozemku 
(ďalej len „zmluva“): 

 
 
 

Článok  I 
Predmet a účel nájmu 

 
1. Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľnosti – pozemkov v Bratislave v katastrálnom území 

Rača, ktorý je vedený v údajoch Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor ako 
pozemky registra „C“ parc. č. 8883- vinice vo výmere 4 268 m2

, parc. č. 8887- trvalé 
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trávne porasty vo výmere 2 148 m2, parc. č. 8888- ostatné plochy vo výmere 262 m2, 
parc. č. 8889- vinice vo výmere 3 614 m2, parc. č. 8890- trvalé trávne porasty vo výmere 
1 289 m2, parc. č. 8957- trvalé trávne porasty vo výmere 1 558 m2, parc. č. 8958- vinice 
vo výmere 5 447m2, parc. č. 8959- trvalé trávne porasty vo výmere 1 901 m2,              
parc. č. 8962- vinice vo výmere 4 222 m2, parc. č. 8963- trvalé trávne porasty vo výmere 
1 800 m2, parc. č. 8964- vinice vo výmere 5 218 m2, parc. č. 8965- trvalé trávne porasty 
vo výmere 2 716 m2, ktoré sú vedené na liste vlastníctva  č. 7003 pre katastrálne územie 
Rača a parc. č. 8664 – vinice vo výmere 542 m2, parc. č. 8992/2 – vinice vo výmere 725 
m2, parc. č. 9239/4 – vinice vo výmere 2 150 m2, ktoré sú vedené na liste vlastníctva  č. 
10625 pre katastrálne územie Rača. 

 
2. Prenajímateľ prenecháva a nájomca prijíma do nájmu za podmienok uvedených v tejto 

zmluve pozemky parc. č. 8883- vinice vo výmere 4 268 m2
, parc. č. 8887- trvalé trávne 

porasty vo výmere 2 148 m2, parc. č. 8888- ostatné plochy vo výmere 262 m2,            
parc. č. 8889- vinice vo výmere 3 614 m2, parc. č. 8890- trvalé trávne porasty vo výmere 
1 289 m2, parc. č. 8957- trvalé trávne porasty vo výmere 1 558 m2, parc. č. 8958- vinice 
vo výmere 5 447m2, parc. č. 8959- trvalé trávne porasty vo výmere 1 901 m2,             
parc. č. 8962- vinice vo výmere 4 222 m2, parc. č. 8963- trvalé trávne porasty vo výmere 
1 800 m2, parc. č. 8964- vinice vo výmere 5 218 m2, parc. č. 8965- trvalé trávne porasty 
vo výmere 2 716 m2,  parc. č. 8664 – vinice vo výmere 542 m2, parc. č. 8992/2 – vinice 
vo výmere 725 m2, parc. č. 9239/4 – vinice vo výmere 2 150 m2, uvedené v ods. 1 tohto 
článku tak, ako je to vyznačené v kópii z katastrálnej mapy (ďalej len „predmet nájmu“ 
alebo „pozemok“). Kópia z katastrálnej mapy tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako 
jej príloha č. 1. 

 
3.  Účelom   nájmu   je    trvalé využívanie     predmetu   nájmu   ako  vinice,    vinohradníckej 
      plochy   alebo   vinohradu,   tak     ako      sú    definované    v zákone      č.  313/2009 Z.z.  
     o vinohradníctve a vinárstve. 
       
4. Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu využívať výlučne na dohodnutý účel. Pre prípad 

nesplnenia tohto záväzku zmluvné strany dojednali zmluvnú pokutu v súlade s ust. § 544 
a nasl. Občianskeho zákonníka vo výške 1,00 Eur/m2 za každý, aj začatý deň trvania 
porušenia tohto záväzku, ktorú má prenajímateľ právo od nájomcu požadovať. 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. Nájomca berie 
na vedomie, že časť predmetného územia zo severovýchodnej strany spadá do 
ochranného pásma lesov a v predmetnom území sa nachádza aj malý vodný tok, ktorý je 
potrebné v území rešpektovať. 

 
 

Článok   II  
Vznik, doba a ukončenie nájmu 

 
1.  Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu na dobu určitú do 31.12.2034. 
 
2.  Doba nájmu začne plynúť dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy podľa článku VIII 

ods. 8 tejto zmluvy.  
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Článok  III  
Úhrada za nájom 

 
1. Nájomné za predmet nájmu je stanovené podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky č. ................ zo dňa ................... nasledovne: 
 
1.1  vo výške 1,00 Eur/rok, (slovom: jedno Euro ročne) 
 
1.2 vecným plnením vo forme vína – nájomca sa zaväzuje odovzdať prenajímateľovi 10% 

z úrody vo forme certifikovaného vína (§ 26 zákona č. 313/2009 Z.z.).  
     Toto certifikované víno bude mať značku „mestské víno“ a bude označené 

špeciálnymi etiketami s logom mesta, logom výrobcu, povinné náležitosti, ktoré má 
etiketa obsahovať (ako napr. symbol mesta) určí prenajímateľ. Zmluvné strany sa 
dohodli, že náklady spojené s výrobou etikiet bude v plnom rozsahu znášať nájomca. 

 
2. Nájomca sa zaväzuje nájomné podľa odseku 1 podbodu 1.1 tohto článku uhrádzať počnúc 

dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy v súlade s článkom VIII ods. 8 tejto zmluvy 
v pravidelných ročných splátkach, vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho roka na účet 
prenajímateľa č. ..........................., variabilný symbol VS ...................................... 
v Československej obchodnej banke, a.s.    

        
3. Nájomca sa zaväzuje nájomné podľa odseku 1 podbodu 1.2 tohto článku odovzdávať 

prenajímateľovi do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka, pričom v záujme vyššej 
kvality nie je podmienkou, aby víno bolo z roka, za ktoré je poskytnuté ako nájomné – 
vecné plnenie. 

 
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. Prenajímateľ je oprávnený meniť každoročne k 1.4. (od 2. štvrťroka príslušného 

kalendárneho roka) výšku nájomného dohodnutého v tejto zmluve o výšku miery inflácie 
stanovenú 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 
článku V ods. 14 a 15 tejto zmluvy. Zvýšené nájomné je nájomca povinný platiť              
za obdobie od 1.4. v termínoch splatnosti nájomného dohodnutých v tejto 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. 
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Článok  IV 
Ukončenie nájmu, odstúpenie od zmluvy 

 
1.  Nájomný vzťah skončí uplynutím dojednanej doby nájmu. Pred uplynutím doby nájmu 

môže byť ukončený: 
 

1.1 kedykoľvek písomnou dohodou zmluvných strán ku dňu uvedenému v dohode, alebo 
1.2 odstúpením od zmluvy v súlade s touto zmluvou a/alebo s príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka. 
 
2.  Prenajímateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného 

upozornenia a bez akýchkoľvek ďalších záväzkov a povinností voči nájomcovi: 
 

2.1 ak nájomca nezaplatí dojednané nájomné v lehote splatnosti uvedenej v článku III    
ods. 2 a 3 tejto zmluvy, alebo 

2.2 ak nájomca napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu prenajímateľa užíva 
predmet nájmu, alebo jeho časť na iný účel ako je dohodnutý touto zmluvou alebo 

2.3 ak nájomca napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu prenajímateľa užíva 
predmet nájmu, alebo jeho časť v rozpore s touto zmluvou, alebo 

2.4 ak nájomca prenechá predmet nájmu, alebo jeho časť do podnájmu alebo inej 
dispozície tretej osobe, v rozpore s článkom V ods. 3 tejto zmluvy. 

 
3.  Nájomca môže okamžite od tejto zmluvy odstúpiť ak: 
 

3.1 predmet nájmu sa stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilým na dohodnuté užívanie. 
  

4. V prípadoch odstúpenia od zmluvy, okrem uvedeného v bode 3.1 tohto článku, je 
odstúpenie účinné dňom, kedy písomnosť s prejavom vôle jednej zmluvnej strany 
o odstúpení bude doručená druhej zmluvnej strane.  

 
 
 

Článok  V 
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 sa zaväzuje riadne sa starať o predmet nájmu, zabezpečovať na vlastné náklady 

všetky úpravy a údržbu ako aj znášať zo svojho náklady spojené s neprimeraným 
užívaním predmetu nájmu.  

 
3. Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu alebo inej dispozície tretej 

osobe bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa. Za porušenie tejto povinnosti má 
prenajímateľ právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 17,00 Eur za každý 
aj začatý deň trvania porušenia tejto povinnosti. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu 
podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej 
faktúry.  
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4. Nájomca preberá na predmete nájmu povinnosti prenajímateľa ako vlastníka, ktoré 
vyplývajú zo všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta SR Bratislavy a mestskej 
časti Bratislava – Rača v platnom znení, týkajúce sa najmä dodržiavania čistoty, poriadku, 
zimnej údržby a pod. a z platných právnych predpisov týkajúcich sa najmä protipožiarnej 
ochrany, hygienických predpisov, ochrany majetku a pod. 

 
5. Zodpovednosť za škody na predmete nájmu sa riadi ustanoveniami VI. časti, prvej            

a druhej hlavy Občianskeho zákonníka. 
 

6. V prípade skončenia nájmu je nájomca povinný uviesť predmet nájmu do pôvodného 
stavu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, že nepríde k dohode a ani 
k splneniu povinnosti zo strany nájomcu, je prenajímateľ oprávnený uviesť predmet 
nájmu do pôvodného stavu na náklady a riziko nájomcu. Za nesplnenie povinnosti 
uvedenej v prvej vete tohto odseku, si zmluvné strany dojednali zmluvnú pokutu vo výške 
17,00 Eur, za každý aj začatý deň, nasledujúci po dni, v ktorom sa má predmet nájmu 
uviesť do stavu podľa prvej vety tohto článku, ktorú má prenajímateľ právo od nájomcu 
požadovať. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje 
zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry. Uhradením zmluvnej pokuty sa 
nájomca nezbavuje povinnosti uhradiť prenajímateľovi škodu spôsobenú nemožnosťou 
užívať predmet nájmu a povinnosti zaplatiť prenajímateľovi náhradu za užívanie 
predmetu nájmu vo výške nájomného. Zmluvná pokuta sa v týchto prípadoch do náhrady 
škody nezapočítava. 

 
7. Nájomca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznamovať každú zmenu právnej 

subjektivity, ako aj všetky skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť nájom. Za porušenie 
tohto záväzku má prenajímateľ právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 
100,00 Eur. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje 
zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry. 

 
8. 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. 

 
9. Zmluvné strany sa dohodli, že pre potreby doručovania akejkoľvek písomnosti bude 

miestom doručenia nájomcu: 
 a) sídlo nájomcu zapísané v obchodnom registri, 

b) miesto, kde bude osoba oprávnená konať v mene nájomcu, zastihnutá. 
 
10. Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že písomnosť doručená do miesta doručenia 

podľa odseku 14 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 14 tohto článku a iná adresa 
nebude prenajímateľovi známa, považuje sa písomnosť nájomcovi za doručenú dňom jej 
vrátenia prenajímateľovi, a to aj v prípade, že sa nájomca o tom nedozvie.  
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Článok  VI 
Osobitné ustanovenia 

 
 
1.  Pre vylúčene akýchkoľvek pochybností platí, že nájomca je povinný užívať predmet nájmu 
     výlučne   na   účel   uvedený    v    článku  1   tejto   zmluvy,   to     znamená     za    účelom 
     pestovania    viniča   na   vinohradníckych   plochách.   Nájomca  je  povinný                      

pri     využívaní predmetu nájmu postupovať v súlade   so   zákonom  313/2009 Z. z.          
o  vinohradníctve    a vinárstve,   predovšetkým   je  povinný  registrovať sa vo 
vinohradníckom registri vedenom Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom 
poľnohospodárskym v Bratislave. 

 
2.  Zmluvné  strany  sa   dohodli,  že   nájomca nie je oprávnený  postaviť na predmete nájmu 
     žiadnu stavbu (trvalú ani dočasnú stavbu), s výnimkou oplotenia predmetu nájmu.  
 
3 . V   prípade      porušenia    povinnosti     nájomcu     uvedenej   v   ods. 2   tohto   článku  je 
     prenajímateľ  oprávnený  požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške  20 000,00 Eur 
     a to    aj    opakovane.  Nájomca     sa     súčasne     zmluvnú    pokutu   podľa tohto odseku 
     zaväzuje  zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry 
 
4. Nájomca je povinný každoročne do.............................zaslať prenajímateľovi hlásenie 

o úrode hrozna (v zmysle ust. § 8 ods. 9 zákona č. 313/2009 Z. z.) na predmete nájmu. 
 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pri  zbere hrozna bude prítomná osoba určená 

prenajímateľom, nájomca je povinný najneskôr 7 dní vopred ohlásiť prenajímateľovi 
termín zberu hrozna na predmete nájmu. 

 
 

 
Článok VII 

Vyhlásenia a záruky 
 
1. Nájomca podpísaním tejto zmluvy vyhlasuje a zaručuje prenajímateľovi, ktorý uzatvára 

túto zmluvu spoliehajúc sa na tieto vyhlásenia a záruky, že: 
 

1.1 nájomca je právnym subjektom platne existujúcim podľa zákonov Slovenskej 
republiky, podpisujúci je osoba oprávnená konať v mene nájomcu, 

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 také 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 

nepravdivá alebo zavádzajúca, bude sa to považovať za hrubé porušenie tejto zmluvy, 
oprávňujúce prenajímateľa od tejto zmluvy jednostranne odstúpiť ako aj oprávňujúce 
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prenajímateľa požadovať od nájomcu náhradu škody, ktorá mu nepravdivým alebo 
zavádzajúcim vyhlásením alebo zárukou vznikla.    

 
 
 
 

Článok  VIII 
Záverečné ustanovenia 

 
1. V súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov tento nájom schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného 
mesta SR Bratislavy uznesením č. ................... zo dňa ................., ktorého odpis je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako jej príloha č. 2. 

 
2. 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 právnych predpisov. Akékoľvek iné zmeny alebo 
doplnenia tejto zmluvy sú neplatné. 

 
3. Pre právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia 

Občianskeho zákonníka a ostatných platných všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 
4. Pokiaľ sú v tejto zmluve, jej dodatkoch a/alebo prílohách a/alebo osobitných dohodách 

k tejto zmluve, ich dodatkoch alebo prílohách, 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 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 zmluvnými stranami prenajímateľ dostane 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 jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa 
podľa ust. § 47a ods. 1  zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník, 
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v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 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 :      Nájomca :  
Hlavné mesto SR Bratislava    Villa Vino Rača a.s.  
                                                                                   
 
 
 
...........................................................  ................................................................. 
doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc.  Ing. Ján Krampl, CSc.  
primátor       predseda predstavenstva   
 
 



Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 
pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 8883, 8887, 8888, 8889, 8890, 8957, 8958, 
8959, 8962, 8963, 8964, 8965, 8664, 8992/2 a 9239/4 spoločnosti Villa Víno Rača a.s., so 
sídlom v Bratislave 

Kód uzn.: 5.3 
5.3.1 
5.3.5 

Uznesenie č.   1145/2014/4 
     zo dňa 11. 09. 2014 

 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky 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 pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača,                     
parc. č. 8883 - vinice vo výmere 4 268 m2

, parc. č. 8887 - trvalé trávne porasty vo výmere                 
2 148 m2,    parc. č. 8888 - ostatné plochy vo výmere 262 m2, parc. č. 8889 - vinice vo výmere 
3 614 m2,                parc. č. 8890 - trvalé trávne porasty vo výmere 1 289 m2, parc. č. 8957 - trvalé 
trávne porasty vo výmere 1 558 m2, parc. č. 8958 - vinice vo výmere 5 447m2, parc. č. 8959 - 
trvalé trávne porasty vo výmere 1 901 m2, parc. č. 8962 - vinice vo výmere 4 222 m2, parc. č. 8963 
- trvalé trávne porasty vo výmere 1 800 m2, parc. č. 8964 - vinice vo výmere 5 218 m2, parc. č. 
8965 - trvalé trávne porasty vo výmere 2 716 m2, parc. č. 8664 – vinice vo výmere 542 m2, parc. č. 
8992/2 – vinice vo výmere 725 m2, parc. č. 9239/4 – vinice vo výmere 2 150 m2, spolu vo výmere 
37 860 m2 spoločnosti Villa Vino Rača a.s., Pri vinohradoch 2, Bratislava, IČO 00190268, na 
dobu určitú, odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy do 31. 12. 2034, za účelom trvalého využívania 
predmetu nájmu ako vinice, vinohradníckej plochy alebo vinohradu, tak ako sú definované 
v zákone č.  313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve,   za nájomné 1,00 Eur/rok/celý predmet 
nájmu a vecné plnenie vo forme vína – nájomca sa zaväzuje odovzdať prenajímateľovi 10% 
z úrody vo forme certifikovaného vína (§ 26 zákona č. 313/2009 Z. z. v znení neskorších 
predpisov). Toto certifikované víno bude mať značku „mestské víno“ a bude označené 
špeciálnymi etiketami s logom mesta, logom výrobcu, povinné náležitosti, ktoré má etiketa 
obsahovať (ako napr. symbol mesta) určí prenajímateľ. Náklady spojené s výrobou etikiet bude 
v plnom rozsahu znášať nájomca, 
 
s podmienkami: 
 

1. Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu využívať výlučne na dohodnutý účel. Pre prípad 
nesplnenia tohto záväzku má prenajímateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške      1,00 
Eur/m2 za každý, aj začatý deň trvania porušenia tohto záväzku.  

2. Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 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 

- - - 

 


