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10.7.1 

 
 
 
 

  
                     Návrh uznesenia      
     

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  
 
 

schvaľuje 
 

 
podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov nájom pozemkov  
k.ú. Vinohrady, LV 3610 

- parc. č. 4432/7, druh pozemku vinice vo výmere 1 163 m2,   
- parc. č. 4432/9, druh pozemku vinice vo výmere 60 m2,   
- parc. č. 4432/10, druh pozemku vinice vo výmere 1 433 m2,   
- parc. č. 4432/12, druh pozemku vinice vo výmere 1 525 m2,   
- parc. č. 4432/15, druh pozemku vinice vo výmere 2 594 m2,  
- parc. č. 4508, druh pozemku vinice vo výmere 32 477 m2,  

k.ú. Rača, LV 7003  
- parc. č. 8187, druh pozemku vinice vo výmere 2 654 m2,   
- parc. č. 9360, druh pozemku vinice vo výmere 3 644 m2,  
- parc. č. 9361, druh pozemku trvalé trávne porasty vo výmere 1 704 m2,  
- parc. č. 9362, druh pozemku trvalé trávne porasty vo výmere 1 513 m2  

k.ú. Rača, LV 10625 
- parc. č. 7025/4, druh pozemku vinice vo výmere 1 646 m2,  
- parc. č. 7025/14, druh pozemku vinice vo výmere 9 905 m2,  
- parc. č. 9261, druh pozemku vinice vo výmere 4 997 m2,  
- parc. č. 9270, druh pozemku vinice vo výmere 3 099 m2,  
- parc. č. 9333/3 druh pozemku trvalé trávne porasty vo výmere 218 m2,  
- parc. č. 9334/3, druh pozemku vinice vo výmere 672 m2,  
- parc. č. 9335/3, druh pozemku trvalé trávne porasty vo výmere  426 m2,  
- parc. č. 9336/3, druh pozemku vinice vo výmere 1 415 m2,  
- parc. č. 9337/3, druh pozemku trvalé trávne porasty vo výmere 639 m2,  
- parc. č. 9338, druh pozemku vinice vo výmere 1 599 m2,  
- parc. č. 9339, druh pozemku trvalé trávne porasty vo výmere 744 m2,  
- parc. č. 9241/1, druh pozemku trvalé trávne porasty vo výmere 5 836 m2,  
- parc. č. 9241/2, druh pozemku trvalé trávne porasty vo výmere 8 398 m2,   

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, formou  obchodnej 
verejnej súťaže s možnosťou  využitia prvkov elektronickej aukcie v súlade s uznesením Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.1410/2014  zo dňa 30.1.2014;  s osobitne 
schválenými podmienkami podľa vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže, ktoré tvorí neoddeliteľnú 
prílohu tohto uznesenia.  
 

 



PRÍLOHA K UZNESENIU 
 
 
 
 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže 
 

Hlavné mesto SR Bratislava 
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 603 481 

zastúpené doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom, CSc., primátorom 
 

podľa § 9a ods.1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/191 Zb. o  majetku obcí  v znení 
neskorších predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov, 
 

v y h l a s u j e  
 

obchodnú verejnú súťaž 
na  najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nehnuteľností pozemkov registra „C“ 

pozemkov v nasledovných lokalitách 
 
1. k.ú. Vinohrady, LV 3610 

- parc. č. 4432/7, druh pozemku vinice vo výmere 1 163 m2,   
- parc. č. 4432/9, druh pozemku vinice vo výmere 60 m2,   
- parc. č. 4432/10, druh pozemku vinice vo výmere 1 433 m2,   
- parc. č. 4432/12, druh pozemku vinice vo výmere 1 525 m2,   
- parc. č. 4432/15, druh pozemku vinice vo výmere 2 594 m2,   

súťažný návrh je možné podať len na nájom všetkých pozemkov v lokalite 
2. k.ú. Vinohrady, LV 3610 

- parc. č. 4508, druh pozemku vinice vo výmere 32 477 m2,  
3. k.ú. Rača, LV 7003 

- parc. č. 8187, druh pozemku vinice vo výmere 2 654 m2,   
4. k.ú. Rača, LV 7003 

- parc. č. 9360, druh pozemku vinice vo výmere 3 644 m2,  
- parc. č. 9361, druh pozemku trvalé trávne porasty vo výmere 1 704 m2,  
- parc. č. 9362, druh pozemku trvalé trávne porasty vo výmere 1 513 m2  

súťažný návrh je možné podať len na nájom všetkých pozemkov v lokalite 
5. k.ú. Rača, LV 10625 

- parc. č. 7025/4, druh pozemku vinice vo výmere 1 646 m2,  
- parc. č. 7025/14, druh pozemku vinice vo výmere 9 905 m2,  

súťažný návrh je možné podať len na nájom všetkých pozemkov v lokalite 
6. k.ú. Rača, LV 10625 

- parc. č. 9261, druh pozemku vinice vo výmere 4 997 m2,  
- parc. č. 9270, druh pozemku vinice vo výmere 3 099 m2,  

súťažný návrh je možné podať len na nájom všetkých pozemkov v lokalite 
7. k.ú. Rača, LV 10625 

- parc. č. 9333/3 druh pozemku trvalé trávne porasty vo výmere 218 m2,  
- parc. č. 9334/3, druh pozemku vinice vo výmere 672 m2,  
- parc. č. 9335/3, druh pozemku trvalé trávne porasty vo výmere  426 m2,  
- parc. č. 9336/3, druh pozemku vinice vo výmere 1 415 m2,  
- parc. č. 9337/3, druh pozemku trvalé trávne porasty vo výmere 639 m2,  
- parc. č. 9338, druh pozemku vinice vo výmere 1 599 m2,  
- parc. č. 9339, druh pozemku trvalé trávne porasty vo výmere 744 m2,  

súťažný návrh je možné podať len na nájom všetkých pozemkov v lokalite 



8. k.ú. Rača, LV 10625 
- parc. č. 9241/1, druh pozemku trvalé trávne porasty vo výmere 5 836 m2,  
- parc. č. 9241/2, druh pozemku trvalé trávne porasty vo výmere 8 398 m2,   

súťažný návrh je možné podať len na nájom všetkých pozemkov v lokalite 
 
 
s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie 
 
 
za nasledovných súťažných podmienok: 
 
 
1. Prenajímateľ/vyhlasovateľ  
    Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Primaciálne nám. 1 
814 99 Bratislava 
v zastúpení primátora: doc. RNDr. Milana Ftáčnika, CSc. 
Bankové spojenie : ČSOB, a.s. 
Číslo účtu (IBAN) : IBAN SK5875000000000025828453  
BIC (SWIFT) CEKOSKBX 

     IČO: 00603481 
 
 
2. Predmet obchodnej verejnej súťaže 
    Prenájom nehnuteľností vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, pozemkov                         

v k. ú. Vinohrady a Rača, a to pozemkov registra „C“ v nasledovných lokalitách: 
 
1. k.ú. Vinohrady, LV 3610 

- parc. č. 4432/7, druh pozemku vinice vo výmere 1 163 m2,   
- parc. č. 4432/9, druh pozemku vinice vo výmere 60 m2,   
- parc. č. 4432/10, druh pozemku vinice vo výmere 1 433 m2,   
- parc. č. 4432/12, druh pozemku vinice vo výmere 1 525 m2,   
- parc. č. 4432/15, druh pozemku vinice vo výmere 2 594 m2,   

súťažný návrh je možné podať len na nájom všetkých pozemkov v lokalite 
2. k.ú. Vinohrady, LV 3610 

- parc. č. 4508, druh pozemku vinice vo výmere 32 477 m2,  
3. k.ú. Rača, LV 7003 

- parc. č. 8187, druh pozemku vinice vo výmere 2 654 m2,   
4. k.ú. Rača, LV 7003 

- parc. č. 9360, druh pozemku vinice vo výmere 3 644 m2,  
- parc. č. 9361, druh pozemku trvalé trávne porasty vo výmere 1 704 m2,  
- parc. č. 9362, druh pozemku trvalé trávne porasty vo výmere 1 513 m2  

súťažný návrh je možné podať len na nájom všetkých pozemkov v lokalite 
5. k.ú. Rača, LV 10625 

- parc. č. 7025/4, druh pozemku vinice vo výmere 1 646 m2,  
- parc. č. 7025/14, druh pozemku vinice vo výmere 9 905 m2,  

súťažný návrh je možné podať len na nájom všetkých pozemkov v lokalite 
6. k.ú. Rača, LV 10625 

- parc. č. 9261, druh pozemku vinice vo výmere 4 997 m2,  
- parc. č. 9270, druh pozemku vinice vo výmere 3 099 m2,  

súťažný návrh je možné podať len na nájom všetkých pozemkov v lokalite 
7. k.ú. Rača, LV 10625 

- parc. č. 9333/3 druh pozemku trvalé trávne porasty vo výmere 218 m2,  
- parc. č. 9334/3, druh pozemku vinice vo výmere 672 m2,  



- parc. č. 9335/3, druh pozemku trvalé trávne porasty vo výmere  426 m2,  
- parc. č. 9336/3, druh pozemku vinice vo výmere 1 415 m2,  
- parc. č. 9337/3, druh pozemku trvalé trávne porasty vo výmere 639 m2,  
- parc. č. 9338, druh pozemku vinice vo výmere 1 599 m2,  
- parc. č. 9339, druh pozemku trvalé trávne porasty vo výmere 744 m2,  

súťažný návrh je možné podať len na nájom všetkých pozemkov v lokalite 
8. k.ú. Rača, LV 10625 

- parc. č. 9241/1, druh pozemku trvalé trávne porasty vo výmere 5 836 m2,  
- parc. č. 9241/2, druh pozemku trvalé trávne porasty vo výmere 8 398 m2,   

súťažný návrh je možné podať len na nájom všetkých pozemkov v lokalite 
 
3. Podmienky obchodnej verejnej súťaže budú vyhlásené najneskôr dňa 15.10.2014. 
 
4. Kontaktná osoba vyhlasovateľa 
    Meno:  JUDr. Lívia Dunčková 
    telefón: 02/59356138 
    E-mail: dunckova@bratislava.sk 
 
5. Doba nájmu 
    Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú  do 31.12.2039 (doba nájmu začne plynúť 

dňom nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy).  
 
6. Účel nájmu 
    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. 
 
 
7.  Užívanie predmetu nájmu 
     Nájomca  je  povinný  užívať  predmet  nájmu  výlučne  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. 
     Nájomca nie je oprávnený  postaviť na predmete nájmu žiadnu stavbu (trvalú ani dočasnú 
     stavbu), s výnimkou oplotenia predmetu nájmu.  
 
8. Informatívna výška nájomného je stanovená v sume  0,015 Eur/m2/rok, t.j. 1325, 42 Eur 

ročne (88 361 m2 celý predmet nájmu ) 
     Účastník je povinný uviesť v súťažnom návrhu výšku nájomného za celý predmet nájmu a takáto 
     výška nájmu bude posudzovaná podľa bodu 3 tohto vyhlásenia.  
 
 
A/ Podmienky obchodnej verejnej súťaže 
Obsah návrhu na uzavretie zmluvy 
1. Požadované  náležitosti súťažného návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy : 
 

        Súťažný návrh predložený vo forme  návrhu  na uzavretie zmluvy o nájme pozemku musí byť 
spracovaný v slovenskom jazyku. Treba ho predložiť minimálne v šiestich vyhotoveniach 
riadne a vlastnoručne podpísaných účastníkom súťaže s úradne overeným podpisom. 

 Musí obsahovať najmä : 

 



1.1. 

a)  Identifikačné údaje vyhlasovateľa, meno a priezvisko štatutára, označenie bankového 
spojenia 

b) Identifikačné údaje účastníka súťaže  
1. ak ide o právnickú osobu: obchodné meno, meno a priezvisko štatutára, adresu 

sídla, IČO, DIČ, označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázané 
nájomné,  číslo telefónu, e-mail, 

2. ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa: meno a priezvisko, rodné priezvisko, 
adresu miesta podnikania, číslo živnostenského oprávnenia, IČO, DIČ, označenie 
bankového spojenia, z ktorého bude poukázané nájomné, číslo telefónu,  e-mail, 

3. ak ide o fyzickú osobu: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu trvalého 
pobytu, rodné číslo, označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázané 
nájomné, číslo telefónu, e-mail, 

c) predmet obchodnej verejnej súťaže (označenie lokality, označenie pozemkov parcelným 
číslom, druhom pozemku a výmerou, označenie LV) 

d) návrh  výšky nájomného za nájom pozemku,  

e) spôsob a lehoty platenia nájomného sa stanovuje tak, že ročné nájomné bude platené      
na účet vyhlasovateľa v pravidelných ročných splátkach, vždy do 15. dňa príslušného 
kalendárneho roka, 

f)   vyhlásenie účastníka súťaže (len fyzická osoba) o súhlase so spracovaním osobných      
        údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene   
        a doplnení niektorých zákonov 

 

1.2. 

a) Vzor súťažného návrhu  zmluvy o nájme pozemku je prílohou súťažných podmienok. 
Účastník súťaže je povinný spracovať súťažný návrh v zmysle predloženého vzoru. 
Ustanovenia návrhu nájomnej zmluvy v priloženom vzore sú záväzné a nemenné. 
Účastník je povinný doplniť údaje uvedené v podbode 1.1b), c), d) a v podbode 1.3. 
týchto podmienok a návrh vlastnoručne podpísať. Podpis účastníka súťaže musí byť na 
všetkých vyhotoveniach úradne overený. 

b) Návrh  zmluvy o nájme pozemku musí byť spracovaný v slovenskom jazyku. Treba ho 
predložiť minimálne v šiestich vyhotoveniach riadne a vlastnoručne podpísaných 
účastníkom súťaže. Podpisy účastníkov súťaže na návrhu zmluvy o nájme pozemku 
musia byť  úrade overené. 

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť návrhy, ak nebudú splnené podmienky 
v podbode 1.2, a), b), c). 

 
1.3. Účastník súťaže je povinný v súťažnom návrhu uviesť ním navrhovanú výšku nájomného 

za nájom pozemkov, ktoré sú predmetom tejto súťaže. 

 
 
2. Podmienky účasti v súťaži a súťažné podmienky: 
 

2.1.  Účastník súťaže je povinný pred podaním súťažného návrhu zložiť finančnú  zábezpeku 
         zo svojho účtu vo výške  1 000,00 Eur   prevodom na číslo účtu   vyhlasovateľa  súťaže 

IBAN SK7275000000000025824903 BIC SWIFT CEKOSKX,  variabilný symbol :  
20147082.  
O tomto   prevode  predloží spolu  so súťažným návrhom doklad  o  úhrade z banky. 
Zložením finančnej zábezpeky sa rozumie deň jej pripísania na účet vyhlasovateľa. 

 



2.2. Účastníci súťaže sú povinní pred podaním súťažného návrhu zaplatiť paušálnu náhradu 
výdavkov vyhlasovateľovi vo výške 50,– Eur, a to v hotovosti, v pokladni Magistrátu 
hlavného mesta SR Bratislavy, VS: 20147082. Kópiu potvrdenia o zaplatení paušálnej 
náhrady výdavkov sú účastníci súťaže povinní priložiť k súťažnému návrhu do zalepenej 
obálky s označením podľa bodu 2 podbod 2.9. týchto podmienok. Táto náhrada sa 
účastníkovi súťaže nevracia.  

 

2.3. Vybratému účastníkovi súťaže  bude výška zábezpeky započítaná do  nájomného.  

 
2.4. Neúspešným účastníkom bude zábezpeka vrátená najneskôr do 15 dní odo dňa ukončenia 

súťaže. V prípade zrušenia súťaže a v prípade odmietnutia súťažného návrhu bude 
zábezpeka vrátená účastníkovi najneskôr do 15 dní odo dňa vyhlásenia súťaže za zrušenú, 
alebo odo dňa odmietnutia súťažného návrhu. 

 

2.5. V prípade, že po ukončení súťaže vybratý účastník akýmkoľvek spôsobom zmarí 
uzavretie zmluvy, zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa. 

 

2.6. Účastníci, ktorí sú fyzickými osobami musia najneskôr v deň podávania súťažného 
návrhu dovŕšiť vek 18 rokov.   

 

2.7. Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie 
súťažných návrhov. 

 

2.8. Každý účastník súťaže môže podať iba jeden návrh na uzatvorenie zmluvy. Návrh podaný 
neskôr tým istým účastníkom súťaže ruší jeho predchádzajúce podané návrhy. Predložený 
návrh nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty určenej 
na predkladanie súťažných návrhov. 

 

2.9. Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, v zalepenej obálke s uvedením mena 
a poštovej adresy účastníka s označením: „Obchodná verejná súťaž na nájom pozemkov- 
VINICE - NEOTVÁRAŤ“ v pracovných dňoch od 15.10.2014 do 16.01.2015 do 14,00 
hod, alebo zaslaný v dňoch od 15.10. do 16.01.2015 na adresu Magistrátu hlavného mesta 
SR Bratislavy s hore uvedeným označením na obálke. V prípade doručovania návrhu 
poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky 
vyhlasovateľovi. 

 

2.10. Súťažné podmienky a podklady je možné získať : 

     a) v servise pre občanov (FRONT OFFICE), ktorý sa nachádza na prízemí  

         Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy v pracovných dňoch od 15.10.2014              

         do 16.01.2015 v čase od 9,00 h do 14,00 h. 

     b) na internetovej stránke mesta : www.bratislava.sk  

 

2.11. Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a súťažné návrhy sa budú vyhodnocovať 
dňa 21.01.2014. Otváranie obálok je neverejné. 

 

2.12. Vybratému účastníkovi súťaže bude v lehote do 15 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže 
odoslaný list s oznámením o tom, že je vybratým účastníkom súťaže. Zmluva o nájme 
pozemku bude uzatvorená do 15 dní od zverejnenia výsledkov súťaže. 



 

2.13.Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek do prijatia návrhu a podpisu  
zmluvy o nájme pozemku zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž. O zrušení súťaže budú 
účastníci súťaže, ktorí podali návrhy, písomne vyrozumení. Zrušenie súťaže bude 
uverejnené na úradnej tabuli Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a na internetovej 
stránke www.bratislava.sk. 

 

2.14. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť návrhy, ktorých obsah nebude 
zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne  stanovenom              
vo vyhlásení súťaže.  

 

2.15. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. Odmietnutie 
predložených návrhov pod podbodmi 2.13. a 2.14. odošle vyhlasovateľ účastníkom listom 
do 15 dní odo dňa vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže. 

 

2.16. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu 
z hľadiska  vyhlásených požiadaviek vyradiť súťažný návrh z obchodnej verejnej súťaže. 

 

2.17. Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom súťaže náklady spojené s ich účasťou v tejto 
obchodnej verejnej súťaži a účastníci súťaže v plnej miere znášajú všetky náklady s ich 
účasťou v súťaži. 

 

2.18. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu o nájme pozemku výlučne len 
s víťazom súťaže.  

 

2.19. Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené v termíne do 27.02.2015 na internetovej 
stránke mesta : www.bratislava.sk, ako aj na úradnej tabuli Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy.  

        2.20.  
a) Účastník  berie  na vedomie, že   v prípade  viacerých  účastníkov  v   obchodnej verejnej 
súťaži (v niektorej z lokalít 1-8),  ktorí   splnili  podmienky  tejto  súťaže,  bude   najvyššie  
navrhované     nájomné v článku   III.   zmluvy o  nájme   pozemku  považované   za  
východiskové nájomné pri konečnej fáze výberu víťaza v elektronickej aukcii. 
b) V prípade   viacerých   účastníkov,  ktorí  splnili  podmienky  obchodnej  verejnej súťaže 
(v niektorej z lokalít 1-8), postupujú  títo do záverečnej fázy výberu uchádzača formou 
elektronickej aukcie. Podrobné   podmienky  účasti  v   elektronickej   aukcii  budú   
uvedené   v pozvánke na účasť v elektronickej aukcii. 
c) Ak   sa  do   súťaže  na niektorú z lokalít 1-8 prihlási  iba  jeden  účastník,  ktorý  splní     
podmienky  súťaže, výber elektronickou aukciou sa nekoná.  
d) Vybratý   účastník  v elektronickej  aukcii   sa   zaväzuje    predložiť    upravený     návrh 
priloženej  zmluvy v článku III. , v ktorom uvedie nájomné podľa výsledku elektronickej 
aukcie v lehote do 10 dní od doručeného písomného oznámenia že je víťaz. 
 

 
       3. Kritéria pre posudzovanie súťažných návrhov: 
 

3.1. Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššie  ponúknuté nájomné za nájom 
pozemku v súlade s bodom 8 (posledná veta) a podbodom 1.3. tohto vyhlásenia; toto sa 
primeranie vzťahuje aj v prípade použitia prvkov elektronickej aukcie. Výška ponúkaného 
nájomného – váha kritéria 100%. 

 



B / Obsah súťažného návrhu 
Súťažný návrh musí obsahovať: 

1. Návrh  zmluvy o nájme pozemku podľa priloženého vzoru doplneného účastníkom  

    podľa podbodu 1.1. b), c), d) a podbodu 1.3. 

2. Potvrdenie o finančnej zábezpeke  podľa bodu 2 podbod 2.1. 

3. Kópiu potvrdenia o zaplatení paušálnej úhrady výdavkov vyhlasovateľa podľa  bodu 2  

     podbod 2.2. 

 

C/ Sumár základných  termínov  obchodnej verejnej súťaže 
1. Termín zverejnenia obchodnej verejnej súťaže najneskôr dňa  15.10.2014 
2. Termín prevzatia súťažných podmienok a podkladov od 15.10.2014 do 16.01.2015 v čase       

od 09,00 hod. do 14,00 hod. 
3. Termín predkladania súťažných návrhov od 15.10.2014 do 16.01.2015  do 14,00 hod. 
4. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov  - 21.01.2015 
5. Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené v termíne  do 27.02.2015 
 
 
V Bratislave dňa ....................... 

 

 

 

                                                                   doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., v.r.  

       primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
 
PREDMET:   Nájom pozemkov v Bratislave k.ú. Vinohrady a k.ú. Rača formou obchodnej 

verejnej súťaže s možnosťou  využitia prvkov elektronickej aukcie 
 
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV :  
   
   k.ú. VINOHRADY 
     LV č. 3610 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                 
     Parc. č.                                         Druh pozemku                      Výmera v m2     
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                     
      
     4432/7                                      Vinice                                                      1 163 
     4432/9                                      Vinice                                                           60 
       4432/10                                    Vinice                                                      1 433 
       4432/12                                    Vinice                                                      1 525 
       4432/15                                    Vinice                                                      2 594 
        4508                                         Vinice                                                   32 477 
 
     k.ú. RAČA 
     LV č. 7003 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                 
     Parc. č.                                         Druh pozemku                        Výmera v m2     
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                       
     8187                                          Vinice                                                    2 654 
     9360                                          Vinice                                                    3 644 
       9361                                          Trvalé trávne porasty                             1 704 

       9362                                          Trvalé trávne porasty                             1 513  
          
 
     k.ú. RAČA 
     LV č. 10625 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                 
     Parc. č.                                         Druh pozemku                      Výmera v m2     
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                        
     7025/4                                       Vinice                                                    1 646 
       7025/14                                     Vinice                                                    9 905 

     9261                                          Vinice                                                    4 997 
     9270                                          Vinice                                                    3 099 

     9333/3                                       Trvalé trávne porasty                               218 
       9334/3                                       Vinice                                                       672 
       9335/3                                       Trvalé trávne porasty                                426 

       9336/3                                       Vinice                                                    1 415 
       9337/3                                       Trvalé trávne porasty                                639 

       9338                                          Vinice                                                    1 599 
       9339                                          Trvalé trávne porasty                                744 

     9241/1           Trvalé trávne porasty   5 836 
     9241/2           Trvalé trávne porasty   8 398 
 
spolu celý predmet nájmu                                                                         88 361 
 
 
 



ÚČEL NÁJMU:     
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 :   nájomná zmluva bude uzavretá na dobu určitú, 25 rokov 
 
INFORMATÍVNA VÝŠKA NÁJOMNÉHO za celý predmet nájmu :   
 
stanovená v sume  0,015 Eur/m2/rok, t.j. 1325, 42 Eur ro čne (za celý predmet nájmu ) 
Účastník je povinný uviesť v súťažnom návrhu výšku nájomného za celý predmet nájmu.  
 
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.  
 
   
 Obchodná verejná súťaž bude vyhlásená v súlade so „Všeobecnými podmienkami 
obchodných verejných súťaží na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku hlavného mesta SR 
Bratislavy“, ktoré boli schválené na Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy 
uznesením č. 1410./2014 zo dňa 30.1.2014, a v súlade s podmienkami uvedenými v prílohe  návrhu 
uznesenia Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže.  
 
 
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. 4432/6, 4432/7, 4432/8, 4432/9, 4432/10, 
4432/11, 4432/12, 4432/13, 4432/14 a 4432/15, funkčné využitie územia: vinice, kód 1202, 
stabilizované územie, informačný kód S. 
 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov stanovuje         
pre územie, ktorého súčasťou je pozemok parc. č. 4508, funkčné využitie územia: vinice, kód 1202, 
stabilizované územie, informačný kód S. 
Časť predmetného pozemku parc. č. 4508 zo západnej strany spadá do ochranného pásma lesov. 
 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov stanovuje         
pre územie, ktorého súčasťou sú pozemky parc. č. 9360, 9361 a 9362, funkčné využitie územia: 
A: vinice, kód 1202, stabilizované územie (cca ½ parcely zo severozápadnej strany lokality)  
B: krajinná zeleň, kód 1002, stabilizované územie (cca ½ parcely z juhozápadnej strany lokality) 
Upozorňujeme, že predmetným územím prechádza trasa plynárenského zariadenia VTL DN 500 
mm spolu s ochranným pásmom a bezpečnostným pásmom. 
Predmetné územie z východnej strany lokality je v blízkosti a s vodnou nádržou „Vajspeter“ 
a s korytom Vajspeterského potoka, pozdĺž ktorého evidujeme pás biokoridoru. 
Časť predmetného pozemku spadá do ochranného pásma lesov. 
Zapracované v čl. VII. ods. 1 zmluvy p 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. 9385, 9333/3, 9334/3, 9335/3, 9336/3, 9337/3, 
9338 a 9339, funkčné využitie územia: vinice, kód 1202, stabilizované územie. 
Upozorňujeme, že predmetným územím prechádza trasa plynárenského zariadenia VTL DN 500 
mm spolu s ochranným a bezpečnostným pásmom. 
Predmetné pozemky zo severnej a severovýchodnej strany lokality tvoria hranicu s CKO Malé 
Karpaty a predmetné územie spadá do ochranného pásma lesov. 
Zapracované v čl. VII. ods. 1 zmluvy p 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. 9270 a 9261, funkčné využitie územia: vinice, 
kód 1202, stabilizované územie. 
Upozorňujeme, že predmetným územím prechádza trasa plynárenského zariadenia VTL DN 500 
mm spolu s ochranným a bezpečnostným pásmom. 
Zapracované v čl. VII. ods. 1 zmluvy p 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. 7025/4 a 70205/14, funkčné využitie územia:  
C: vinice, kód 1202, stabilizované územie 
D: ostatná ochranná a izolačná zeleň, kód 1130, rozvojové územie (časť územia                              
zo severovýchodnej strany lokality, najmä parc. č. 7025/4) 
E: zmiešané územie obchodu a služieb výrobných a nevýrobných, kód 502, rozvojové územie, 
regulačný kód G (časť územia v dolnej východnej časti lokality, pri areáli AB kozmetika) 
Predmetné územie je priamo dotknuté dopravnými stavbami vo verejnom záujme, definovanými 
v kapitole C16. Verejnoprospešné stavby ÚPN hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien 
a doplnkov pod označením: D8. Prestavba Bojnickej ul. v úseku Rožňavská – Vajnorská vrátane 
mimoúrovňovej križovatky s Ivanskou cestou a výstavba v úseku Vajnorská – tunel pod Karpatami 
– Lamačská. 
 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov stanovuje         
pre územie, ktorého súčasťou sú pozemky parc. č. 9241/1 vo výmere 5836 m2 a parc. č. 9241/2    
vo výmere 8398 m2, funkčné využitie územia: 
A: vinice, kód 1202, stabilizované územie (cca ½ parcely z juhozápadnej strany lokality). 
B: krajinná zeleň, kód 1002, stabilizované územie (cca ½ parcely zo severovýchodnej strany 
lokality) 
Predmetným územím prechádza trasa plynárenského zariadenia VTL DN 500 mm spolu 
s ochranným a bezpečnostným pásmom a zo severovýchodnej strany lokality, na hranici pozemkov 
sa nachádza koryto Vajspeterského potoka, pozdĺž ktorého evidujeme pás biokoridoru. 
Zapracované v čl. VII. ods. 1 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 predmetný pozemok nie je 
cestným pozemkom miestnych komunikácií I. a II. triedy, z hľadiska cestného správneho orgánu sa 
nevyjadruje 
- oddelenie dopravného inžinierstva-  pokiaľ ide o pozemky v k. ú. Rača parc. č. 7025/4 a 7025/14,  
                                                            predmetné pozemky sú  čiastočne dotknuté výhľadovou  
                                                            dopravnou stavbou „ Vonkajší polokruh Lamač – Galvaniho  
                                                            ulica“... 

  - pozemky sú súčasťou územia, na ktoré je spracovaná „   
    Urbanistická štúdia Rača – Ohňavy“, ktorej účelom je  
    overenie nového funkčného využitia územia... 

                                                          - s nájmom pozemkov parc. č. 7025/4 a 7025/14 nájom len na  
                                                            dobu dočasnú, a to do realizácie výhľadovej dopravnej stavby 
Zapracované v čl. VII. ods. 1 zmluvy o dlhodobom nájme pozemkov. 
- oddelenie správy komunikácií- nepríde k zásahu do komunikácií a verejného osvetlenia v správe 
hlavného mesta 
 
 
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. 
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v\frs 7 r{^ H\t llf\osri
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, - Pozenok je unieshent nino
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MAGISTRAT HLAVNEHO IIESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ERATISLAVY
oddetenie nz€mn6ho rozvoja mesra

PrmacAnenim.t, p o Box192. 8.1499 Bralstava 1

/U/tlllt ,trr&Loy

ruAas oRiJ 5r3:31,r rt5,ll
Hlr 74? 4 JC/,

/'7
axtri,o!tjnur,u' i,'ronnr.ir

r. Uantri plin hLrvriho

oddehnic :pirvt nehnut€t.rc!ii

Hiffi-l
lftr,: ! ir-. iarz R arlt " ,rar: ll ,t,,lL I .ltt r: ]

14rl/til,4132|1.14rl/ti

r 333r. 3337, 3333. 3839. 3390. 3917. 39i3, 3959. 396?, r961,

1r35 0l1r I qll4 r, oli I qrto r ctu t qt:r 
" 
q:tq i

L lokaLiri,.pDdsrriznouut
2 lokalirr ,.u1. Na kozi.rke..
l. ld[r]na ..Ho.re podlcee.. Vi ijkova.sk
I ri okaLne ,Io.m Pckni ccdd,
6 Lokrltu ,,stcdii Pctna ccsi.- Uti B rr HoArq trt. zr !t Nd1 -hir
nrjom po'.n,rro' - nieroh jc tn,r. ,r .t;;;F-
lfi1j'i:l]:''1x1"**'*"'-'cc'vn'olmdnick.jplodlJ.

Dsk SR tsntisNy, mk 200t, vztrcdi zniei.doplnkov stdNyqr pro!, q9z!,l,kl em i 41rr/6.4432/7, aar?/3. aar2e, a42^0, lar2lrL.
x r4r2/r5. fun[ird vJ,n:nic r7.n]i



5 porc,nLxDi :irnLc lyndellni kurifotr vrnir:r
o\i ttrelnidY! r rirkivc
s1'6s0b\ vyuj'nix fuDkinidr rrddr

i0e.itikcl ld!Bln c poLno[ospodiske]
vdbtre neisn.r i.h hiu runrrsle

v rj?cDirc f rif Ntra uri$rioyrf mtJmli kqinD[,.kon.bittt(llr( ze]eil
Priprini Y obn,cd7ctron, ro?-\rh!l

rDcnidvxf vobnedzemDi io7.trlitr riimii: drcbni zarhdsrii vrbr\.ionj
si'\ !r.. 5nmk!n{'. lodnd plo.ri} f,d;., krnzirn-! redenir rchtrickcl lrbrrquri nrdmJcnibo
!yznaD\ zr ada,ir a \edcr x rcdnri![!j a dopmvtrej vybi\cio!r pr! oLrsttrhr tueDiia aufkire flo.tit
Nqiriruina: ir\ h) r zr.ladfl,i ,es'is sir.c ! ft'nkciotr

Li!edef. pmtcl) siL !i'td'otr iLzanir, ]n. kdri jc d.finorin! fto'mai! 16d
i rlzlni pre krort tc s.hvit.di iLTemnopLiroracia

0odmbmlii.i.nt,rir(iafn) ptitrzd|r),k'dii.bsrn,lejejreguti.r
lle prednrerne i'7cDic bor{h!ii cfji uz. ni prin dny!odho^k! pis. obnra\ft].trr
UPNZjclUenskiaari arxrn rrr N.!a \1qno
Uzen'i tlt' ?Lii1 Pddl,orskri pis nam\uc t( poTsmk), pirc i .t4i116. l,lttr?. 1,1j1/3.11r?r9.
441:,'r0..r1r2,l|. +1]2/r2.1,l.t2r]],14]?/14 a41t2/15, rd LizcDLc Viroh,adr nan.d.uiL rcgLrlic ,
nri[rnd !Jrlir c: ploch] clrnno,id' virohritri.trrdi honov.
r'rodi.r d,rircnicr vilor,ridnirkrch honoy sI pLocti! pozdnkor viD.hr]dor. !tyirri.tj \ z )nc

132r2005I7 . viroh dniclve i firitrN.

1. U4tr[i pli'r rLrvreho Nft sR Anrshry, rc[ 200], vrtrii znricn adopt'r[o\ nx]ov[Jc pr!
nzeDne. kt.rdro si,i.{i\r j! pozcnrok p.rc 1.,1503. nrknri \1urnc iLzctrrjNinice, kdd 110?,
nebirizonna ,izrn,ir, i,,fonnaini kdd s.
cN'lredmerniho pozcn,ku prr.. i. r5m zoziFdncj {ritrrrplti do ochrrnniho fi.nra tAor,

Podmicikr tulkinA'o vyutilix pldch: (lzemlx ipcci6.kcj tfug(i'c jDt.nDLospodiskei 7eLcft
spozeDkrir siuns vyedctr!r [L]tlLimu r!,riaa vahnc rtsGrovarlcL 1i,ri. r,,nJsLc ziltom
o fD.r,cdnidvcariDrsN!
Srasoby vY!tirir funkinich prach

v Lizcn,ijepri|lsrl6utr,i.s,loyxfnajD:ir Lr i r( I ckon:bilizrirtr 7. .d
rriUAh! v obnicd,cnom ro^rhn:
v 

'izflni.e fri|ri'[ r'nien,iouf rob'ncdzetroD ro?-lrhtr iairii: drobn!: rri]dertr \"tb.\erorr
nirsiace slulciou, r.dtra ploch). rid:e. dizirni redenia rcliiirk.J fbiv.nori Drtaderelro
vlznaDnL. zrt,rduiir a ledeDia redfL.krj I doFnKej vyhNojojr preobsttr i,TcD I liritr,f] ptodrr,
Ntprintrina: mrby. zrrdenh nfl(v nac. s ft'nkcioL

Ijr.ddri prcch re niiasfotr i,zeDria. Dre kro'r j. d!fino!aDl raonnrri! k,jd s rozroj.vi
rnabilL?ovlri pl!r!hrje siruovatri dr !zeDi. pre iro'i j. sdNtcnti izflnnopliDovautr d.ktrdcnri!ir
po,LroLrtrejiielio ntrp,ir(i'?c r)' pltb z6n]). hro'tob$hLLre jej regulicn'

Ple predtrrrii i'zeDrle bolsc[vir.ij tr.emni plin26r'r rdlhoBk! pis. obna'iv]rl..trr tft,L,rdnrho
ucnnlhoprinu,ni,- j. NloiskitiNaR'dtrtara Norirlsro
uzcmnt pliD zotrr frc ziuNrc! izflnh {atrolLrjc n ledovnu rcc[l,ciu G(dcrr zrcsuLar\o\ ufN
7 Podhorli pi\ v p,Llohe lisn,l



tunldna q.tirie: plorhr- pol 
'rohorpDdink€j 

pddi-

\rlolro ro .n' ! ) . n li u 'l 'n P 3 " ! en' r
ddoon.oi.r m,." e

cRbd rtr.r,', 'o {'. rr ' o 'li
Novg Me$o uvksi Lizlnij Pldn zon! do s'llxdtr snxdndcrotr oltrneDtri.iou rtilo lol.lne. *o x.l

3, iz.nii pkn hlarraho mena SR Bradavy, rck 2007 v/ictri ztr'i.n adoplnrov n.novtrlc pi.
izonie, kroreho slianbn si pozflil] pm a. 3331. 3N87 3133. 3339, 3190, 3957. 3qs3. 3919. s962.

3963, 3964a1965.fudk116!]t;llict nir virricc, k6d 120?.s irDiyri't'Di
a!n'liedndniho 'r4Dis 

rc s\truipelncj nrady spidi do o.hrunnal,o Prsm, ksry.
v prcdndnon 

'jzc,ni 
cvnltrjdn.,j r,lj lurnt bk, kturi F ndrclrni v izrn'i.rirtkiovir'

Podmienky lunkiniho \ruiitiN pldcl,: U7.na iNcifickE kdesdic pohoh.sPodiFlel zelflr
s pozemkimi rivsh v!:rdq,!i InLtuou rinit! vdt,re ,eenhvrnrdi !ini! vz'nrnc zik.r'
o vinohFdii.tve r vinirnrc
SpOsoby qntirh lunklr!.1' pl0ch

v rja'nije pripdni umi!!'iori rdmi kmii'm]r ekoi.bilrrtrt zckii
Pripu*tri v 0bmcdzcnoD n'rxl'u:
v 

'izen,i 
rc [,ipnnnd rni.{i]ov.f !ob dzq,on] d-srru DrjD.r d.obDe zradd'i3 rYbaveDoni

rilisrce sfutrk!].tr trrzi$€ vedcnir rlchlr.kcj vvbarNoni n&lmdfri[.
lt.ff(a,i3d.1mtrrdortrrrl,,icletaJoprrvnqrybavcr.$i1)mobn ruiL^'nnfttrkn'c ll.ch]
Netrifuntr6: nrvbr r7r rdfl,ix tr.si'!nL&.s li,dk.i.!

,t. L7.n,n! pLi,, ,1.!,.h. mia Sk 8tu1n13ry. 
'ok 

lir07 !zreni znim adopL&.v {rtroluie Prc

uTenie, klurali.suir(ou siLrdzc,ik) |rrc i 9160.9361r9l62,ltrikt'ivlu:trreirzenna
Ar tiDir!, k6d 110?.naIilto'in. nz.nit (c( t pmlcLt D {rcroziPrdrej innr Lokilrt)
a: kl rjntrlli zdfli. lr6d 1002, stxbilizorrni i4niic(!!r L parcLy ziulroziPrdDci {rxn} Lokalir))

trrozofiiniemc, tc frrd cltrJ'n' 
'l7flni'n Pruchid4 nn$ flJRire'rk6lro Txri3dcni't v1L oN 500

,nnrporu r ochrrnnr r bsl'!irtrt'$ r:isnom.
Predn,ct,i 'innir z v!d,odnrj stnnt loLrrlr F v lili,koni 3svodnou nidrz0u ,,vrjsnde'. r r
koq-'bn v!Frdedt.ho pdokr, Irunllt ktor.ho criduj.n,c prr biol.0ridoru
ari'r.!,ln,o.,ahonuen,n,sl,idrdoochfennihopivnrl.tor

,\: rrurktna !l1'itic nr. ir:
ri',k., dGLo fiDlri. l:0?
I'odnirnl,) tunkn,lho !ruiitir rl6ch: uTen,ir !pccitick.j krt96'ie pof.olLosliodi'skc zelene

sroTcDkxmi !nn! lysadfl,iDl rtrLriru rifi.a uihre .lsiiouitcl'
o ri'$lradtrtr.c i \irrinnr.
Spdsott rluiiitix tutrki!i.l' pl6ch

v u4mi iepripuid.rDLcnio!af ,ri'tr!,k'rj rtriLreLonabili,,.rLr/clcir
PfiIu(tri Y obnBlrurn rozs'hul
V azq'j Jc p,'$sri rtr.nii.lrl r obtr'cd4rotr, 'o^ahtr 

nirmli drolr$,riadenh vl[Acr.nr
\iivisir.c snfl!i0tr. \.dDe plod,r. tridd.. tzDTiin': rdcti. rc.liniclte ubarcio5ti mdradenaho

!!,Drnu. N !do,itr. !eJq,i! r!d!,.kci adof.rrnci vrlr3!o$nipre obshhtr !Tonirlirniinej ploshy

Nrprinu*tri: m\br | /k rd.nh rts(us r.t s tuilciou



PrrceLysn si.rsf.u u!nir. tro'-;le deinro!.na ak. i,hitiTovrn6 rizenjic

B: runkinawrznieizcnir:
knjirnr,oleiij aisto fL nkcie 1002
Podniienkt r{nkin6ho 

'1,triirir 
pt6.h: uzafir v!8crrici.

nt;Lae na,ozilencfic yo kich pL6ch polhohospoddtrkcj
zeleii vodlich rokov a cie{v kajin!.
Spdsoby b.-utn nrnktnicr r16d,

k iiii vegericir DLr r.. kmjinorfonrd aeko!!bilizraDi tntrk.i.

vnzeni.cp.ipdnduDienno\rf rqni zele li'ri.vIaplojnijGromorudiijrsmn[],)

\' iDani j. p puin6 un sriiouf yobNdzefon ro^ f nara dtubri aftdena |nc vqGcko
poh),lovd lnk . nru.ri chodniky, rtrriilki a cyktnrickd kir),, ranznft v.dcir

redh.kc.r rlbrvenoni mdndriiho IizMDtr. ?trriadeDia a\edflj ! rechnickej adofmvi.j qbaremdi

rcprjpGhe je oiB'iovd ralmj v\clk), fonny bi\aii., rlerkrr d trJ zrrirdflri obdDdu. ubyrorrcie
n'chr, !lerb drtrtjy zrndari ktrhi,rJ rc!,kvi. drnriistarivy, lkoLsn.,

zdrrvoi,i.n!. socirilrcj ia6lhsni. zrritrdeiir \i.ob), prieDlsehj..l 0 pot,nohospodi^kei, zfirdctria
dtrtcb, sklidolelio rrorcodirnra. *rv.bricNr, matora I h]16 zri.dcf I lponu, Tirirdctrii
odpadoviho hospodirnva. dirnriria odpoiivadli. cspH. parki,rggriiu., jrvby r zxjisd.0i. n$Liviir.c

l'!rnzh'yuiirir'lzemin:-,..h u ,o s,u,tuorrni u/prnit

5. Uzflnni plif hl,siilio D*h sR Brdislavr, rok 2007. rutreri znien adDpLito! lrno\uje pc
uzemie krdillo{iiasiou si' tioz.mky par. t.9135,91|/1. rr3ll/t. 9t154. sj:l6rl,9t3]ra. illi a4 o. f nL.ne ^..
Upo?ornuicB.. t€ pre chi 

'rz.rior 
pftchidzr !1$ plrnir.n(rraho zNri.d.nir vTL DN sot)

n,m sDoru s.d'rrnnim a h.?r!inonntrm N!mom.
Pr, dmdrt I,q, mL, ,o \eti irLi ,, r,i.^\lrhu ttrci .,,Jn) I, kn.rIv.rir r,,,r,ru \. hO VnhK.rnfr.,n'trtrnrnpunf n.F,ti,t. othronn4,or?jnrto.u.

pEdovre'kih I po norcspodrEk.j knjiDe
!,id), r[o o.h,2ra prcd vdtuD, sprievodri

i|lc.inolej kdcgLjnc polnohosDodi$ksj zetenc
rdar rsrrounFl' \,nic rzDyste zillori

Podnri.nky tunr!n6ho rJ-.uiiri! nt6.h: uzcmia
spou.nki,ni s6vsh !rsdenlri krLrirou rjnial
oyinob,adf icN. rvinl6ar
sp6soby r,auini, funtin!.h ptilch

v rj.mi je pnDLnM trni.nrioraf Iaiiii: knjiLnrI i ckdn]bitr:.ru zded
Pripunni r obnrdzero m^rtru:
v izemi l. pfjpdtr6 unricdiovra ro6m.dzeno,n ro^.tN nd,n.i: drobni zdrdeDia qb.knori
si'rrd.e r flDkciou, kdni pLo.try, tridrie. r$zilni ledcrI lcdrnickej r_1hr\cnori D;drrdcrdr
viTDrmu. ziad4n r redari. GlhDi.kcr adop urj l1vMrcnonipre obsttrljtr (ucmir ttrnknrel ptolh)
NeDripnnn6: sarby r /.ianerla 

'Bivisiices 
htrktior.

lnknzih r.]]utiri! iz.mi.:
Ira(el! srj s'l.sfoL iizeniqkrnaje dcnr.!irri ako nrbiriTovund u.uurc



6. U2cnni plitn hhvrilio Dena SR Bniniar')..ok ?00i, vztrcii z'n'er rdoplnkoY nflovtrlc frc
tzcn,e, ktoreho siadtbu su pozemkl prc a 9270 a9261,lurktia rvuiiric uzemia: vinicq kdd 1r01,

UD!!qi!:GE!, is prcdmctnit i?emnn Pn.hidA lrlsr lltnirn
mm :polu . ocl,r,nnim ! bezlernoinin pirnro!'

Podn'icnk] f,'nLin'llm !_trtiiir
spo-rik3mi si,visle vtsrdfl'!n'i
o vinoliradniclve . vi"it$ve
sp6soby rtutiijr rtrnkinicl, p16rh

pl ,h. | - .0. .:.1! rjo I I'o od ' le /el.
kuld'ron vnrl.! vribtrc ,csistovrnjch vinh vzryne zekoDl

V i'rnjjc pripu$D,j uDiienioval Dri'n:, kratin'( r ekos.blliaaru ztLci
rrip*ln6 v obm.dzrnom rolrrIu:
v izen,i jc pdpNtr6 unierdor.( vobnedzenon ,o^ahu najmii: ntubi! zsrdcia qllveno{L
s(visiacc s tunk.iotr, vodni plocliy. Didrrc. tanzitnt v{lci a tclirrckcj qbaverodi mdmdeftho
rlzMDU, ariadfl,i. a vcdetrie tchnictcj r dop.Ntrcj v)bovcro$ pre obsluru nzemir ftnkdrej plo.b!
Ncpripundir sovli! a z.iadcri ,csi'v si[c s tufkciou
I .nzitr \.-utili!']zeri.:
P.fccly sn s'iaaibu iLz.trri.. kio,iie defi novrtra.ko nabilizov.ne immm

?. UlnDi pl lilau,al,o,r6h SR Srn(lr\'1, '.k 1007. rzDeni zmien.Joplnlor lxi.vtLc fre
!?.'ir, kro.il,onli.5rn! si, toTcrikl Darc !. r0251ar 702i114, ftrik
c: vn,i.r.k l202.ftbilizorrn!'izet'i€
D: onrdd od,'!nn,i r iTol.irlli z.leii, k'j{l 1130, roz!oj016 n7.'ni. (,:asf i,ze nia zo svsrovtchodnci

inDt lokaLiq. fa nifm t iolsra)
tr: ztr,iden6 'lr.nii obdro{lu rslntieb yirotnich x mrjrebnid', kid s02,.ozvojor! n.tmie,

ECtrl'iDr'k6dCliii iz!rir\ doliiciljrhodrejianilokrill.prirreili?\Bkozi'crikr)
I'edmet,. i,ze i. je r.ildo dorl ti dopnvn!'ni nrvbNmi 

'o 
r{ejrud zjnj're, delimnDtDi

rkrpitole Cl6. vcruirofrospcini lxrbj- U?N hl. Ns! SR Brxihlavy, rok ?00? rzneni znien
rdoplnkol po ozraienim: D3.l'm{rrbl Sojni.kej d,\ iseku Roitia'sk, V,jnoBLi vrilrne
nimoiroriovrj kriiovxrkr s ryNnsLou eslou 1lisr.rb, v 

'r{ku 
vrjnoKki rtrnel pod Kr.nrt,n,i

C: Iunkind rTUiitili.sri!:
rini.r, anlo lntrkic 1102

Podn,irnkl runkinil'o vlutirir t16d,: Lrrmir !pesifick.i Ldcglri! nolnoh.sPodaFkc] zeleDe

s poankanrl siqslc \$adfl,yD,i ktrki'rou \iniad rrirxr. rcgnLov'irlcii vinic vz'DsLc zikona
o vi'rhmdii.rr! 

' 
vtr':'rstre

Spdsoby vJutiri. Iurktnich pl6cl,

v i,z.,ni je piiprhi trtr,i.siiorar' nt!nil krtiinnj r.r.o{ibilL?ar"tr ?erci
PriDU*ni r ol,nr'r?etr0'n ro^rhn:
v !rcmi le pripu!'i u'iLcdiio\rf 

'obmdzenoD 
ro^ilN itrima drobn': aielcnia Ubeld'o{i

si'*ia.! snnk.on. rodri pod,r, uidtrc. t ulhi! \edenia (sdmickcj $lJsv.noni rrdrrdcn6ho

fnarnu. Tarirdfl,ir r \cd$irte.lDickei aJop.rvnci vyb.ruio(il,icohsluhui,r ia funkituJ plodiy
Nrprirunni: !rb! r Tiriadenii ,,!siLrnL!.c s tutrkciou

I rnziiarautitiaizcmir:
d.- n" 4o nrl'il'/o\Jn; 'i4ah

Lr: lunkina rtniitic nTr n':
onrtu o.hmnni r izolritri zchii, aisb lndkcic tl30



Iodn,icnkj- fi,nkanaho yr-rzitiN pld.h: Lze ir plo\iei x Lidi.vq zclhc s nLnkciou och.4y
rred trqlirzi vJr r Lirilkun !sdia.i.h previJzo[ r zuiadeni, do]inviych

zrlaleni, zlL.ri v odmnnjich prrmrdr redeni azaradcri rccrrtrirk.j lrhr.Rxri L 5pricrodDi zdei
!odtr!.h lolov ! {'rcDh.h e poberri rctt.krord speciliclte podmCntrr jedrorliyi.[ dtuhor

sp6sobl rrutiiir rtrikii!d' rl'ldl
Pnrridrj,j.€: ?rrrir trro\i r pld!tri

r rTtmir! priprnna nisoiolar najD:i, ziibdein r vcdcnj. r.clrnickej r iopmvDej \ brvctroli s

Db'i ?$onr roAnnr narni: narbyfrc i'rd y duitdu .!krlt!n mimo
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v rnoJi Lizsni izflntrr Dlin nxr.r'J! trblcdolne reguhn1 iftqrzq rytrziir tjanrtr yiritr.e $
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oddelen ie tjvotn 6ho proslredia a mesrskej zerene
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Oddelenie spr:iry rclfnlchosti

TU 25567:/t4

Ifuonr pozenko\ nko ynric. k. ri. R!ir, VnrolfadJ - U.dreote.

Lson! IVIAGS sNM .16s32/1.4/2525?7 D drt. 1642014 ne pozirdal' orldckn e lLvokiho
Fatrdr r Neslskej rcLcnc o Dtad.en,e k niilfrr lNlipozemkor ako riricc podh prnozetlro Tozrrmu

UadoDr jmu re brali \yuzi!.nic trcditifd, pouflnlo! &o v,i,ce. urhmdnicker plochy

rlcbovi'iohmdtr,lakrkos[dcnnovrnirzikonca.]11D0092 z ov
V p.ipadc nlnu budc trijo n pozemkov rcrlLoqii r sulsdc s tnanovcnim,{ % ods 9 pisDi O

ziko al33rl99l7.boD,xje&trobciidctinskor\ichfrcdPio'akoPrjFdhod'iosobtrniho,ttla
r rijoir D.Temkov btrd. tualizov.ni v sLlkdc s u{rnor.ni'n \ 9aods.I pjsfr. a)zikorri lls/leel Zb
o malcl[n obci v ztrcri rcko'sich p,tdpkor v{!jnou olJ.hodrou s'jfa:ou.

PoTeD{q sa orchidar':, v i'zcii, \ kro..tr, pl i podlb zik NR SR i:.5.11/2001z z o odnnrc
prnody rk,xl,'r' vztriysl. ncsko,lich predp,sov l. $up.ii odra,y,lj L1ucmtu sd ncposlqojt vviiir

I,o penndor i p,tdLo:drcj lDdos, OddclcDtr tivohi[o p.onrcdLr
prnalmu pozcnkor lodLl p.loZ! u lbia a V,nohrdy ii uredfl'! nael obclrodnol

l.g Krlarini Pro$clorski



MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

oddelenie :lvohdho prosiredia a mestskej z.lene
Primacialne nim 1, P. O Box 192, 814 99 BEtslava 1

Oddclcnie spriiry nehnurel'nosti

TU 263!20/t4

vyba{iel ii'

Nrjom pozonkov akorinirc k. n. RrIr lyjadrenie,

Lnbm,: MAGS SNlvl 4633?/1,1/266133 zo dna 7 5 2014 $e Cotiadrli OddcLcnic:'rdbriho
p,odi.dir a ft$skej zelen€ o vyxdrcnlc knalmu Dozcmkor rko vi,nce. rm. i 9241/1. tvrld trtvidd
pomsqvovimeE5336'n'.pm.e s?al/2,lnal€tdvnaidlrondyroqme.c3S93fr' !kn Rr.a

Uteloin $jnule tflali rl utivanie predmdni.h po&tukor iko vinice, vnioh'rdnick.j plochy alebo
vnrobrdtr.takakosidcano$iavzi*onci.lll/200tzzovinolnrdnictveavirirnr€.

vpripade r4mu hudc nijom pozem[ov rcrlmuni ! srihdc s unanov.nid $ 9! ods 9 pGn O
zikoiri llS/l9tlZb.omajethobcivmenincskorsichprcdpforakopriprdhodniosobihlhoiclch
p.ipnijompozenrkorb(d.rcrl,zovani\srjladesusanoveni'n!9aodslpGmi)zikonial13/1991
Zb o mljdku ob.i I Tneni neskorifi predpisov vcrcjnouob.hodnousnlx7ou

Poaflky sa nachidz,Jrl vrlzcnii, v ko,o pLari podlb zik NI{ Sl{ l. 5,13/2002 Z z ooclmne
tdrody akrtLny vzmysle nskoriich p,tdpnov l. $trpei o.hniy. rJ. nzcsiu sa reposLrt'lc ryinl

Po ptunudovmi predloZeDel tiadodi Oddekni. ii'otrtho Frdstdh nenri nnn'ieiky voa

lircnijhu pozemkor vk n Raia na wedcni Li.cl.

redn.aoddelenla
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ZMLUVA  O DLHODOBOM  NÁJME  POZEMKOV  

č.  ....................................... 
 
Zmluvné strany: 
 
1. 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.  
I . 
Obchodné meno:................................................................ 
Zastúpené:.......................................................................... 
Adresa sídla:...................................................................... 
Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu ..........................., 
Oddiel:....................., vložka č.  ................... 
IČO:............................................................... 
DIČ:............................................................... 
Bankové spojenie (IBAN):......................................... 
Číslo účtu:..................................................... 
Číslo telefónu:.............................................. 
E-mail:.......................................................... 
(ďalej len „nájomca“) 
(platí pre právnickú osobu) 
 
II. 
Meno a priezvisko, rodné priezvisko:................................ 
Dátum narodenia:............................................................... 
Adresa miesta podnikania:................................................. 
Číslo živnostenského oprávnenia:...................................... 
IČO:.................................................................................... 
DIČ:.................................................................................... 
Bankové spojenie(IBAN):.............................................................. 
Číslo účtu:.......................................................................... 
Číslo telefónu:.................................................................... 
E-mail:................................................................................ 
(ďalej len „nájomca“) 
(platí pre fyzickú osobu – podnikateľa)  
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III. 
Meno a priezvisko, rodné priezvisko:................................ 
Dátum narodenia:............................................................... 
Adresa trvalého pobytu:..................................................... 
Rodné číslo........................................................................ 
Bankové spojenie(IBAN):.............................................................. 
Číslo účtu........................................................................... 
Číslo telefónu:................................................................... 
E-mail:............................................................................... 
(ďalej len „nájomca“) 
(platí pre fyzickú 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 – pozemku v Bratislave v katastrálnom území 
...................................., ktorý je vedený v údajoch Okresného úradu Bratislava, katastrálny 
odbor ako pozemok registra „C“  

       - parc. č. ................... – (druh pozemku ......................... bude uvedený podľa výpisu z LV) 
vo výmere ............................. m2, ktorý je vedený na liste vlastníctva  č. ..................... pre 
katastrálne územie ............................. 

      - parc. č. ................... – (druh pozemku ............................ bude uvedený podľa výpisu z LV) 
vo výmere ............................. m2, ktorý je vedený na liste vlastníctva  č. ..................... pre 
katastrálne územie ............................. 

      - parc. č. ................... – (druh pozemku ......................... bude uvedený podľa výpisu z LV) 
vo výmere ............................. m2, ktorý je vedený na liste vlastníctva  č. ..................... pre 
katastrálne územie ............................. 

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

zmluve pozemok  
      - parc. č. ......................... uvedený v ods. 1 tohto článku vo výmere ............................. m2 

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 

      - parc. č. ......................... uvedený v ods. 1 tohto článku vo výmere ............................. m2 
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 

      - parc. č. ......................... uvedený v ods. 1 tohto článku vo výmere ............................. m2 
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. 
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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 
(navrhujeme zmluvnú pokutu dať ako podmienku uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým bude schválený nájom). 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.  
 

 
Článok   II  

Vznik, doba a ukončenie nájmu 
 
1.  Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu na dobu určitú do 31.12.2039. 
 
2.  Doba nájmu začne plynúť dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy podľa článku VIII 

ods. 8 tejto zmluvy.  
 

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 .............. (slovom: ................ ročne) 
 
 

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. 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. 

 
4. Nájomné a ostatné finančné plnenia sa považujú za uhradené dňom pripísania na účet 

prenajímateľa. 
 
5. 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 
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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. 

 
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 
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aj začatý deň trvania porušenia tejto povinnosti. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu 
podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry.  

 
4. Nájomca preberá na predmete nájmu povinnosti prenajímateľa ako vlastníka, ktoré 

vyplývajú zo všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta SR Bratislavy a mestskej 
časti Bratislava – ................................ 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. 
 

Článok VII 
Spoločné ustanovenia 

 
1.  Nájomca berie na vedomie, že: 

- územím, ktorého súčasťou sú pozemky parc. č. 9360, 9361 a 9362, prechádza trasa 
plynárenského zariadenia VTL DN 500 mm spolu s ochranným pásmom 
a bezpečnostným pásmom. Predmetné územie z východnej strany lokality je v blízkosti 
a s vodnou nádržou „Vajspeter“ a s korytom Vajspeterského potoka, pozdĺž ktorého 
evidujeme pás biokoridoru. Časť predmetného pozemku spadá do ochranného pásma 
lesov. 
- územím, ktorého súčasťou sú pozemky parc. č. 9385, 9333/3, 9334/3, 9335/3, 9336/3, 
9337/3, 9338 a 9339, prechádza trasa plynárenského zariadenia VTL DN 500 mm spolu 
s ochranným a bezpečnostným pásmom. Predmetné pozemky zo severnej 
a severovýchodnej strany lokality tvoria hranicu s CKO Malé Karpaty a predmetné 
územie spadá do ochranného pásma lesov. 
- územím, ktorého súčasťou sú pozemky parc. č. 9270 a 9261, prechádza trasa 
plynárenského zariadenia VTL DN 500 mm spolu s ochranným a bezpečnostným 
pásmom. 
- územím, ktorého súčasťou sú pozemky parc. č. 7025/4 a 70205/14, je priamo dotknuté 
dopravnými stavbami vo verejnom záujme, definovanými v kapitole C16. 
Verejnoprospešné stavby ÚPN hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien 
a doplnkov pod označením: D8. Prestavba Bojnickej ul. v úseku Rožňavská – Vajnorská 
vrátane mimoúrovňovej križovatky s Ivanskou cestou a výstavba v úseku Vajnorská – 
tunel pod Karpatami – Lamačská. 

- územím, ktorého súčasťou sú pozemky parc. č. 9241/1 a parc. č. 9241/2, prechádza 
trasa plynárenského zariadenia VTL DN 500 mm spolu s ochranným a bezpečnostným 
pásmom a zo severovýchodnej strany lokality, na hranici pozemkov sa nachádza koryto 
Vajspeterského potoka, pozdĺž ktorého evidujeme pás biokoridoru. 

- pozemky parc. č. 7025/4 a 7025/14 sú čiastočne dotknuté výhľadovou dopravnou 
stavbou „Vonkajší polokruh Lamač – Galvaniho ulica“, sú súčasťou územia, na ktoré je 
spracovaná „Urbanistická štúdia Rača – Ohňany“, ktorej účelom je overenie nového 
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funkčného využitia územia a nájom len na dobu dočasnú, a to do realizácie výhľadovej 
dopravnej stavby. 

 
Článok VIII 

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 
prenajímateľa požadovať od nájomcu náhradu škody, ktorá mu nepravdivým alebo 
zavádzajúcim vyhlásením alebo zárukou vznikla.    

 
Článok  IX  

Záverečné ustanovenia 
 
1. Podmienky obchodnej verejnej súťaže boli schválené 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 

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 
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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, 
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      
 
 
 
 
 
...........................................................  ................................................................. 
doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc.    
primátor      konateľ spoločnosti   



Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom pozemkov 
v Bratislave, v k. ú. Vinohrady a v k. ú. Rača 

Kód uzn.: 5.3 
10.7.1. 

 

Uznesenie č.   1145/2014/5 
     zo dňa 11. 09. 2014 

 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  
 
schváliť podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov nájom pozemkov  
1. k. ú. Vinohrady, LV 3610 

1.1 parc. č. 4432/7, druh pozemku vinice vo výmere 1 163 m2,   
1.2 parc. č. 4432/9, druh pozemku vinice vo výmere 60 m2,   
1.3 parc. č. 4432/10, druh pozemku vinice vo výmere 1 433 m2,   
1.4 parc. č. 4432/12, druh pozemku vinice vo výmere 1 525 m2,   
1.5 parc. č. 4432/15, druh pozemku vinice vo výmere 2 594 m2,  
1.6 parc. č. 4508, druh pozemku vinice vo výmere 32 477 m2,  

2. k. ú. Rača, LV 7003  
2.1 parc. Č. 8187, druh pozemku vinice vo výmere 2 654 m2,   
2.2 parc. Č. 9360, druh pozemku vinice vo výmere 3 644 m2,  
2.3 parc. Č. 9361, druh pozemku trvalé trávne porasty vo výmere 1 704 m2,  
2.4 parc. č. 9362, druh pozemku trvalé trávne porasty vo výmere 1 513 m2  

3. k. ú. Rača, LV 10625 
3.1 parc. Č. 7025/4, druh pozemku vinice vo výmere 1 646 m2,  
3.2 parc. Č. 7025/14, druh pozemku vinice vo výmere 9 905 m2,  
3.3 parc. Č. 9261, druh pozemku vinice vo výmere 4 997 m2,  
3.4 parc. Č. 9270, druh pozemku vinice vo výmere 3 099 m2,  
3.5 parc. Č. 9333/3 druh pozemku trvalé trávne porasty vo výmere 218 m2,  
3.6 parc. Č. 9334/3, druh pozemku vinice vo výmere 672 m2,  
3.7 parc. č. 9335/3, druh pozemku trvalé trávne porasty vo výmere  426 m2,  
3.8 parc. Č. 9336/3, druh pozemku vinice vo výmere 1 415 m2,  
3.9 parc. Č. 9337/3, druh pozemku trvalé trávne porasty vo výmere 639 m2,  
3.10 parc. č. 9338, druh pozemku vinice vo výmere 1 599 m2,  
3.11 parc. Č. 9339, druh pozemku trvalé trávne porasty vo výmere 744 m2,  
3.12 parc. Č. 9241/1, druh pozemku trvalé trávne porasty vo výmere 5 836 m2,  
3.13 parc. č. 9241/2, druh pozemku trvalé trávne porasty vo výmere 8 398 m2,   

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, 
formou  obchodnej verejnej súťaže s možnosťou  využitia prvkov elektronickej aukcie 
v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.410/2014  zo 
dňa 30. 1. 2014; s osobitne schválenými podmienkami podľa vyhlásenia verejnej obchodnej 
súťaže, ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia.  
 


