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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 a uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena na časť pozemku registra „C“ v Bratislave, k. ú. Ružinov,
parc. č. 6701/1 – ostatné plochy vo výmere 317 m2, spoločnosti BERGAMON, a.s.,
Kaštieľska 4, Bratislava, IČO 35 886 561, za účelom realizácie stavby „Úprava križovatky ul.
Mierová – Hraničná, Bratislava“ a prekládky inžinierskych sietí, na dobu neurčitú odo dňa
nadobudnutia účinnosti zmluvy, za nájomné:
- 16,00 Eur/m2/rok, čo predstavuje ročne sumu pri výmere 317 m² vo výške 5072,00 Eur,
odplata za vecné bremeno k časti pozemkov vo výmere 42 m² s uloženými inžinierskymi
sieťami :
- predbežná 1615,32 Eur
- konečná bude stanovená na základe znaleckého posudku nie staršieho ako 3 mesiace
pred uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena
s podmienkou:
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia
v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva
v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

Dôvodová správa
PREDMET: nájom časti pozemku registra „C“ parc. č. 6701/1 vo vlastníctve a v priamej
správe hlavného mesta SR Bratislavy v katastrálnom území Ružinov

ŽIADATEĽ: BERGAMON, a. s.
Kaštieľska 4
821 05 Bratislava
IČO: 35 886 561

Zastúpená: Ing. Barbora Némethová, s. r. o.
pred zmenou obchodného mena N & N – ING s. r. o.
Švabinského 20
851 01 Bratislava

ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU:
Parc. č.
6701/1

LV
1201

druh pozemku
ostatné plochy

celková
výmera
3077m2

výmera
na prenájom
317 m2

ŠPECIFIKÁCIA VECNÉHO BREMENA:
Preložka káblových vedení NN a ochrana káblových vedení VN a NN na Mierovej ulici na
pozemku parc. č. 6701/1 vo výmere 42 m².

ÚČEL NÁJMU:
realizácia stavby „Úprava križovatky ul. Mierová – Hraničná, Bratislava“, prekládky
a umiestnenie nových inžinierskych sietí v súvislosti s realizáciou investičného zámeru
„Polyfunkčný areál BERGAMON“.

DOBA NÁJMU: nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú.

VÝŠKA NAVRHOVANÉHO NÁJOMNÉHO:
16,00 Eur/m2/rok je stanovená v súlade s Rozhodnutím č. 28/2011 primátora hlavného mesta
Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za
vecné bremeno (tabuľka č. 100, položka č. 11).
Ročné nájomné pri výmere 317 m2 predstavuje sumu vo výške 5072,00 Eur.

Odplata za zriadenie vecného bremena vo výmere 42 m² je iba za zriadenie vecného
bremena - preložka káblových vedení NN a ochrana káblových vedení VN a NN na Mierovej
ul., pretože preložka vedenia Dopravného podniku a. s., Bratislava, verejného osvetlenia,
prípojky NN pre cestnú dopravnú signalizáciu, cestná dopravná signalizácia, koordinačné,
komunikačné a optické káble cestnej dopravnej signalizácie sa budú odovzdávať do majetku
hlavného mesta.
- predbežná odplata vo výške 1615,32 Eur
S uplatnením postupu podľa poznámky b), kedy v prípade, že výška predbežnej odplaty za
vecné bremeno pre podzemné inžinierske siete vypočítaná podľa jednotkovej ceny nad
100 000 Eur, cena preddavok sa zníži na 10 % z vypočítaného preddavku, inak sa cena
preddavku zníži na 50% z vypočítaného preddavku (výpočet: 76,92 Eur/m² x 42 m2 =
3230,64 Eur, z toho 50% = 1615,32 Eur)
-konečná odplata stanovená na základe znaleckého posudku nie staršieho ako 3 mesiace pred
uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena, v zmysle ktorej sa hlavné mesto zaviaže za
odplatu strpieť uložené inžinierske siete.

SKUTKOVÝ STAV :
Spoločnosť BERGAMON, a.s., Kaštieľska 4, 821 05 Bratislava ako stavebník plánuje
realizovať stavbu „BERGAMON – POLYFUNKČNÝ AREÁL – Mlynské Nivy - Hraničná
ul., Bratislava“ na pozemkoch parc. č. 15454/1, 15454/47-75 k. ú. Nivy vo svojom
vlastníctve.
Dňa 29.10.2012 bolo vydané Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 651 na stavbu
„BERGAMON – POLYFUNKČNÝ AREÁL – Mlynské Nivy, Hraničná ul., Bratislava“,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.07.2013, ktorého jednou z podmienok je aj úprava
križovatky ul. Mierová – Hraničná, ktorá je zároveň podmienkou k stavebnému povoleniu.
V I. etape polyfunkčného areálu Bergamon je plánované vybudovať dva takmer
identické bytové domy (objekt SO 207 a SO 208), vrátane ich technickej a dopravnej
infraštruktúry. Ide o objekty podpivničené jedným suterénnym podlažím s čiastočne
otvoreným parterom s občianskou vybavenosťou, šiestimi bytovými podlažiami a siedmym
ustúpeným podlažím. Osadenie objektov SO 207 a SO 208 plne rešpektuje urbanistickú
koncepciu nastavenú v dokumentácii pre územné rozhodnutie polyfunkčného areálu
Bergamon. Objekty SO 207 a SO 208 tvarovo rešpektujú koncepciu areálu, kde dominuje
dôraz na vytváranie priehľadov do zelene, tvorbu zeleného vnútrobloku a od ruchu
dopravných ciest izolovanej kľudovej zóny zelene. Táto sa bude s ohľadom na etapy výstavby
formovať postupne a dopĺňať o potrebné funkcie ihrísk a plôch pre šport a oddych. Dopravne
je objekt SO 207 napojený z ulice Mlynské nivy samostatným vjazdom, ktorý je vybudovaný
s pripojovacím pruhom, ktorý sa bude s postupujúcou výstavbou ďalších etáp predlžovať
a objekt SO 208 je napojený z Komárňanskej ul. cez vjazd, ktorý bude neskôr slúžiť aj
objektu SO 209. Výjazd vozidiel z objektu SO 208 bude dočasný jednosmerný po
jestvujúcich spevnených plochách bývalého areálu NAD. Táto organizácia bude zmenená v
ďalších etapách výstavby, keď dôjde k výstavbe vjazdu do areálu z Hraničnej ul. Potom bude
výjazd áut presmerovaný cez Komárňanskú ul. na tento výjazd. Súčasťou dopravného riešenia
navrhovanej stavby je obnova trvalého dopravného značenia v križovatke Mlynské nivy –
Hraničná a realizácia bezbariérových úprav v miestach priestorov pre peších. Pre účely I.
etapy zástavby Bergamon bude zrealizovaných celkove 346 parkovacích miest, z toho 242
parkovacích miest je umiestnených v suterénnych podlažiach objektov, 52 parkovacích miest
v otvorených garážach a 52 parkovacích miest na teréne.

Dňa 18.05.2013 bolo vydané Záväzné stanovisko hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy k investičnej činnosti „Dopravné stavby, Úprava Križovatky ul. Mierová
– Hraničná, Bratislava“ č. MAGS ORM 52077/11-341926 (ďalej len „záväzné stanovisko“).
Dňa 21.01.2011 bolo vydané Rozhodnutie o umiestení stavby č. 654 „BERGAMON –
DOPRAVNÉ STAVBY, Úprava križovatky ul. Mierová – Hraničná, Bratislava“ (ďalej len
„rozhodnutie o umiestnení stavby“), ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.12.2012.
V nadväznosti na uvedené Ing. Barbora Némethová, s. r. o., Švabinského 20, 851 01
Bratislava v zastúpení stavebníka spoločnosti BERGAMON, a. s., Kaštieľska 4, 821 05
Bratislava IČO: 35 975 717 sa obrátila na hlavné mesto so žiadosťou o uzatvorenie nájomnej
zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky v Bratislave,
k. ú. Ružinov parc. č. 3167/2, parc. č. 21818/2, parc. č. 21818/5, parc. č. 22203/1,
parc. č. 6701/1, parc. č. 3127/6, parc. č. 6709, parc. č. 6719/1, parc. č. 4075/83 a parc. č.
15556/34, za účelom umiestnenia nových inžinierskych sietí, prekládky jestvujúcich
inžinierskych sietí a pre úpravu križovatky ul. Mierová – Hraničná, Bratislava, ktoré je
podmienkou vydania stavebného povolenia.
Listom zo dňa 25.11.2014 Ing. Némethová v zastúpení stavebníka BERGAMON, a. s.
žiadosť upravila s požiadavkou o nájom, za účelom úpravy križovatky Mierová - Hraničná iba
na časť pozemku parc. č. 6701/1 vo výmere 316,44 m2 po zaokrúhlení 317 m², z dôvodu
uzatvorenia dohody o stavebnej úprave pozemnej komunikácie medzi hlavným mestom
a stavebníkom spoločnosťou BERGAMON, a.s., časť pôvodnej žiadosti vo veci uzatvorenia
zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zostáva v platnosti.
Na časti pozemku parc. č. 6701/1 vo výmere 317 m² bude realizovaný odbočovací
pruh a prekládka jestvujúcich inžinierskych sietí (t. j. preložka trolejových vedení na Mierovej
ulici, preložka napájacích vedení Dopravného podniku, a.s. Bratislava, preložka verejného
osvetlenia, preložka káblových vedení NN, ochrana káblových vedení VN, NN na Mierovej
ulici, prípojka NN pre cestnú dopravnú signalizáciu, cestná dopravná signalizácia
a koordinačné, komunikačné a optické káble cestnej dopravnej signalizácie).
Odplata za zriadenie vecného bremena k pozemku vo výmere 42 m² je iba za zriadenie
vecného bremena – preložka káblových vedení NN a ochrana káblových vedení VN a NN na
Mierovej ulici, pretože preložka trolejových vedení a napájacích vedení Dopravného podniku
a. s., Bratislava, verejného osvetlenia, prípojky NN pre cestnú dopravnú signalizáciu, cestná
dopravná signalizácia, koordinačné, komunikačné a optické káble cestnej dopravnej
signalizácie bude stavebníkom odovzdaná do majetku hlavného mesta.
Na základe uvedených skutočností je nájom pozemku uvedeného v návrhu uznesenia
predložený ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, keďže ide o nájom, za účelom
„Úpravy križovatky ul. Mierová – Hraničná, Bratislava“ a prekládky inžinierskych sietí,
nakoľko ide o vyvolanú investíciu pri realizácii investičného zámeru „Polyfunkčný areál
BERGAMON“ a iné formy prenechania pozemku vo vlastníctve hlavného mesta SR
Bratislavy do nájmu uvedené v zákone poukazujúc na podmienky v záväznom stanovisku
a rozhodnutí o umiestení stavby by nebolo vhodné aplikovať pre tento prípad.

STANOVISKÁ NÁJMU :

•

•
•

•

•
•

•
•

Oddelenie územného rozvoja – územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007,
v znení zmien a doplnkov stanovuje pre územie, ktorého súčasťou je pozemok parc. č.
22203/1, 3167/2, 6701/1, 3127/6, 21818/2, 15556/34, 4075/83, 6719/1 a 6709,
funkčné využitie územia:
- viac podlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 101, stabilizované územie,
- námestia a ostatné komunikačné plochy (biela plocha).
Oddelenie dopravného inžinierstva – k nájmu predmetného pozemku nemá námietky.
Referát cestného správneho orgánu – k nájmu pozemku sa vyjadrilo: pri preložkách
inžinierskych sietí, ktoré presiahnu hranicu stavby je potrebné požiadať príslušný
cestný správny orgán o zvláštne užívanie v zmysle zákona č. 135/1961 Z. z.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
Podmienka zapracovaná v návrhu nájomnej zmluvy v čl. IV ods. 14.
Oddelenie správy komunikácii – súhlasí s nájmom požadovaného pozemku
s podmienkami:
- dodržať podmienky vyjadrenia hlavného mesta k projektovej dokumentácii pod. č.
56468/2013 zo dňa 07.01.2014. Stanovisko je prílohou nájomnej zmluvy ako príloha
č. 2.
- rešpektovať a chrániť zariadenia verejného osvetlenia v správe hlavného mesta.
Podmienky zapracované v návrhu nájomnej zmluvy v čl. IV ods.15 a 16.
Oddelenie územného plánovania – referát generelov technickej infraštruktúry – nemá
pripomienky k nájmu predmetného pozemku.
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene - sa vyjadrilo:
- pozemky určené na nájom sa nachádza v území v ktorom platí podľa zákona NR SR
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov I. stupeň
ochrany t. j. územiu sa neposkytuje vyššia ochrana. Na pozemkoch sa nachádza
zeleň, preto je potrebné pri nájme postupovať v súlade s VZN č. 8/1993
o starostlivosti o verejnú zeleň na území hl. mesta SR Bratislavy.
Podmienka zapracovaná v návrhu nájomnej zmluvy v čl. IV ods. 13.
Finančné oddelenie – neeviduje pohľadávky voči spoločnosti BERGAMON, a.s..
Oddelenie miestnych daní a poplatkov - neeviduje voči žiadateľovi žiadne
pohľadávky.

Stanovisko hlavnej architektky:
K predloženému materiálu nemáme pripomienky.

Starosta mestskej časti Bratislava – Ružinov – súhlasí s nájmom časti dotknutého
pozemku a budúcim zriadením vecného bremena za podmienok:
- pri výstavbe alebo prevádzke by mal stavebník zabezpečiť, aby nedošlo k záberu alebo
poškodeniu zelene. Žiadateľ je povinný chrániť zeleň v súlade s normou STN 83 710
Ochrana prírody. Podmienka je zapracovaná v návrhu nájomnej zmluvy čl. IV ods. 14
- v prípade, že na predmetnej trase rastú dreviny, na ktorých výrub sa podľa zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vyžaduje súhlas, je
nutné, aby vlastník pozemku s jestvujúcimi drevinami zaobchádzal v súlade s citovaným
zákonom. Podmienka je zapracovaná v návrhu nájomnej zmluvy v čl. IV od. 15

- prenájom a budúce zriadenie vecného bremena – je možné, za podmienky naďalej platného
územného rozhodnutia pre predmetnú stavbu (rozhodnutie o umiestnení stavby č.
SÚ/CS4634/2012/10/KAR, zo dňa 08.11.2012, právoplatné dňa 27.12.2012). Zároveň
upozorňujeme na uvedené skutočnosti v časti „Upozornenie“. Podmienka a upozornenie je
zapracované do návrhu nájomnej zmluvy v čl. IV ods. 16. S uvedeným upozornením bol
nájomca uvedomený listom zo dňa 04.05.2015.

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 12. 5. 2015 na internete a na
úradnej tabuli svoj zámer prenajať uvedenú časť pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa.
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HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA
hlavný architekt
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Vážený pán vedúci
Ing. Miroslav Bialko
SNM
TU

Váš list číslo/zo dňa
MAGS SNM 37296/
15/42379

Naše číslo

Vybavuje/linka
Jakušová, kl. 606

Bratislava
5.3.2015

Vec
Stanovisko k materiálu na rokovanie Mestskej rady hl. m. SR Bratislavy dňa 12.3.2015

Vážený pán vedúci,

dňa 4.3.2015 ste nám doručili elektronicky štyri materiály na posúdenie predkladané na
rokovanie Mestskej rady hl. m. SR Bratislavy dňa 12.3.2015.
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a
uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na časti pozemkov v
Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 6701/1, parc. č. 3127/6, parc. č. 21818/2, parc. č. 22203/1,
parc. č. 6719/1, parc. č. 6709, parc. č. 15556/34 a parc. č. 4075/83, spoločnosti
BERGAMON, a.s. so sídlom v Bratislave
K predloženému materiálu nemáme pripomienky.

S pozdravom

Ing. arch. Ingrid Konrad
hlavná architektka
Uršulínska 6, I. poschodie, č. dverí 106
TELEFÓN
02/59 356 411

FAX
02/59 35 65 50

BANKOVÉ SPOJENIE
ČSOB: 25829413/7500

IČO
603 481

INTERNET
www.bratislava.sk

E-MAIL
ingrid.konrad@bratislava.sk

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta
MsZ konaného dňa 9.3.2015
___________________________________________________________________________
K bodu č. 8
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a uzatvorenia
zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na časti pozemkov k.ú. Ružinov,
parc.č. 6701/1, parc.č. 3127/6, parc.č. 21818/2, parc.č. 22203/1, parc.č. 6719/1, parc.č. 6709,
parc.č. 15556/34 a parc.č. 4075/83 spoločnosti BERGAMON, a.s., so sídlom v Bratislave
Členovia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
o návrhu rokovali a žiadajú ho predložiť aj na aprílové zasadnutie komisie, doplniť materiál
o stanovisko MČ Ružinov a pozvať na diskusiu aj hlavnú dopravnú inžinierku a odborníka
z oddelenia dopravy
Hlasovanie:
prítomní: 12 , za: 12 , proti: 0 , zdržal sa: 0

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r.
V Bratislave, 9.3.2015

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta
MsZ konaného dňa 11. 5. 2015
___________________________________________________________________________
K bodu č. 2
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku
k. ú. Ružinov, parc. č. 6701/1, spoločnosti BERGAMON, a.s., so sídlom v Bratislave
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ presunula
materiál na zasadnutie komisie v júni ( 8.6.2015) a požiadali hlavnú dopravnú inžinierku
Ing.Kratochvílovú o doplnenie materiálu s vyriešením dopravy ( v starších materiáloch, ako je
to so stavebným povolením )
Hlasovanie:
prítomní: 12 , za: 12 , proti: 0 , zdržal sa: 0

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r.
V Bratislave, 12.5.2015

ZMLUVA O NÁJME POZEMKU A ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE
O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
č. 08 – 83 – xxxx – 15 – 00
Zmluvné strany :
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
V zastúpení :
JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Peňažný ústav:
Československá obchodná banka, a. s.
Číslo účtu (IBAN): SK5875000000000025828453
BIC (SWIFT):
CEKOSKBX
00603481
IČO:
DIČ:
2020372596
(ďalej len „prenajímateľ“)
a
2. Obchodné meno: BERGAMON, a. s.
Sídlo:
Kaštieľska 4, 821 05 Bratislava
Zastupuje:
35 886 561
IČO:
podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo
3331/B
Peňažný ústav:
Číslo účtu:
IBAN:
BIC (SWIFT):
IČ DPH:
SK202

(ďalej len „nájomca“)
(ďalej nájomca a prenajímateľ spoločne len „zmluvné strany“ jednotlivo len „zmluvná
strana“)
uzatvárajú podľa § 663 a nasl. a § 50a Občianskeho zákonníka túto Zmluvu o nájme pozemku
a zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (ďalej len „zmluva“):

Článok I
Predmet a účel nájmu

1. Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v Bratislave
v katastrálnom území Ružinov vedených v údajoch katastrálneho odboru Okresného
úradu Bratislava ako pozemok registra „C“ zapísaného na liste vlastníctve č. 1201 ako
parc. č. 6701/1 – ostatné plochy, o celkovej výmere 3 077 m².

2. Prenajímateľ prenecháva a nájomca prijíma do nájmu za podmienok uvedených v tejto
zmluve časť pozemku parc. č. 6701/1 vo výmere 317 m², ako je to zakreslené v kópie
z katastrálnej mapy (ďalej len „predmet nájmu“ alebo „pozemok“). Kópia z katastrálnej
mapy je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako jej prílohy č. 1.
3.

Účelom nájmu pozemku „Úprava križovatky ul. Mierová – Hraničná, Bratislava“ a
prekládka inžinierskych sietí v súvislosti s realizáciou investičného zámeru „Polyfunkčný
areál BERGAMON“.
Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu využívať výlučne na dohodnutý účel. Pre prípad
porušenia tohto záväzku zmluvné strany dojednali zmluvnú pokutu v súlade s ust. § 544
a nasl. Občianskeho zákonníka vo výške 17,00 Eur 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.

4. 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. Nájom sa dojednáva na dobu neurčitú a začne plynúť dňom nadobudnutia účinnosti tejto
zmluvy podľa článku VIII ods. 8 tejto zmluvy.
2. Nájomný vzťah môže byť ukončený len niektorým z nasledujúcich spôsobov:
a/ písomnou dohodou zmluvných strán ku ktorémukoľvek dňu, alebo
b/ výpoveďou prenajímateľa, a to i bez udania dôvodu, alebo
c/ výpoveďou nájomcu s tým, že nájomca je oprávnený túto zmluvu vypovedať bez
udania dôvodu, avšak len do doby ukončenia stavebných prác na predmete nájmu; po
termíne ukončenia stavebných prác na predmete nájmu je nájomca oprávnený od
nájomnej zmluvy len jednostranne odstúpiť v súlade s písm. e/ tohto odseku, alebo
d/ písomným odstúpením od tejto zmluvy prenajímateľom v prípade
da/
nezaplatenia dojednaného nájomného v lehote splatnosti uvedenej v čl. III ods.
2 a 3 tejto zmluvy, alebo
db/
ak nájomca prenechá predmet nájmu do podnájmu bez súhlasu prenajímateľa
v rozpore s článkom IV ods. 3 tejto zmluvy alebo,
e/ písomným odstúpením od zmluvy v súlade s touto zmluvou a/alebo s príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka alebo,
f/ zmluvné strany sa dohodli, že ukončia túto zmluvu písomnou dohodou za súčasného
splnenia nasledovných podmienok:
fa/
zmluvné strany uzatvoria zmluvu o vecnom bremene podľa článku V tejto
zmluvy,
fb/
nájomca odovzdá stavby prenajímateľovi podľa článku VI tejto zmluvy.
3. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva zrušuje dňom doručenia oznámenia
o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.
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4. Pre prípad výpovede dojednali zmluvné strany trojmesačnú výpovednú lehotu.
Výpovedná lehota sa bude počítať od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení
výpovede druhej zmluvnej strane.
Článok III
Úhrada za nájom
1. Nájomné za predmet nájmu je stanovené podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .............2015 zo dňa ..............vo výške
16,00 Eur (slovom šestnásť eur).
2. Ročné nájomné vo výške 5072,00 Eur (slovom päťtisícsedemdesiatdva eur) sa nájomca
zaväzuje uhrádzať počnúc dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy v pravidelných
štvrťročných splátkach, vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho štvrťroka vo výške
1268,00 Eur na účet prenajímateľa číslo účtu (IBAN): SK5875000000000025828453,
variabilný symbol VS 883...............15 v Československej obchodnej banke, a.s.
3. Pomerná časť nájomného podľa ods. 2 tohto článku sa vypočíta tak, že denné nájomné
vypočítané ako 1/365 ročného nájomného sa vynásobí počtom dní odo dňa nadobudnutia
účinnosti tejto zmluvy do konca štvrťroka, v ktorom sa zmluva uzavrela alebo v ktorom
nájom zanikol. Takto vypočítané nájomné sa nájomca zväzuje uhradiť do 15 dní odo dňa
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
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. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nájomca nezaplatí nájomné, pomernú časť nájomného
v dohodnutých termínoch riadne a včas, je povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú
pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň trvania nesplnenia tejto
povinnosti. Povinnosť nájomcu platiť úroky z omeškania podľa § 517 ods. 2 Občianskeho
zákonníka nie je týmto dotknutá.
7. Prenajímateľ je oprávnený meniť každoročne k 01.04. (od 2. štvrťroka príslušného
kalendárneho roka) výšku nájomného dohodnutého v zmluve o výšku miery inflácie
stanovenej Štatistickým úradom SR za bezprostredne predchádzajúci kalendárny rok
zverejnenú Štatistickým úradom v januári nasledujúceho roka.
Zvýšenie nájomného prenajímateľ oznámi nájomcovi písomne, zaslaním doporučenej
zásielky na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
Zvýšené nájomné je nájomca povinný platiť za obdobie od 01.04. v termínoch splatnosti
nájomného dotknutých v 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
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, najmä 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, s výnimkou odovzdania predmetu
nájmu dodávateľovi stavebných prác. 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.
4. Nájomca na predmete nájmu preberá povinnosti prenajímateľa ako vlastníka, ktoré
vyplývajú zo všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta SR Bratislavy a mestskej
časti Bratislava – Ružinov v platnom znení, týkajúce sa najmä dodržiavania čistoty,
poriadku, udržiavania mestskej zelene a 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 pred vydaním kolaudačného rozhodnutia na stavebné objekty
na predmete nájmu je nájomca povinný uviesť predmet nájmu do pôvodného stavu,
pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, v prípade skončenia nájmu po vydaní
kolaudačného rozhodnutia na stavebné objekty na predmete nájmu je nájomca povinný
odovzdať predmet nájmu prenajímateľovi v stave zodpovedajúcom dohodnutému
užívaniu, pokiaľ sa s prenajímateľom nedohodne 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 je povinný predložiť prenajímateľovi (prostredníctvom oddelenia správy
nehnuteľností) kópiu právoplatného stavebného povolenia na stavbu do 15 dní od
nadobudnutia jeho právoplatnosti. Za nesplnenie tejto povinnosti je prenajímateľ
oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 17,00 Eur za každý, aj začatý
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deň trvania porušenia tejto povinnosti. V prípade, že právoplatné stavebné povolenie
nebude vydané do ...................... je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu
zmluvnú pokutu vo výške 300,00 Eur, a to v prípade ak táto lehota uplynula v dôsledku
subjektívneho zavinenia nájomcu. Nájomca sa súčasne zmluvné pokuty podľa tohto
odseku zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry.
8. Nájomca je povinný predložiť prenajímateľovi (prostredníctvom oddelenia správy
nehnuteľností) kópiu právoplatného kolaudačného rozhodnutia na stavbu do 15 dní od
nadobudnutia jeho právoplatnosti. Za nesplnenie tejto povinnosti je prenajímateľ
oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 17,00 Eur za každý, aj začatý
deň trvania porušenia tejto povinnosti. V prípade, že právoplatné kolaudačné rozhodnutie
nebude vydané do ............. je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú
pokutu vo výške 300,00 Eur, a to v prípade ak táto lehota uplynula v dôsledku
subjektívneho zavinenia nájomcu. Nájomca sa súčasne zmluvné pokuty podľa tohto
odseku zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry.
9. Nájomca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznamovať každú zmenu (zmenu sídla
nájomcu, zmena vlastníctva pozemkov, ktoré sú v čase uzatvorenia tejto zmluvy vo
vlastníctve nájomcu a pod.) ako aj všetky skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť nájom.
Za nesplnenie tejto povinnosti má prenajímateľ právo požadovať od nájomcu zmluvnú
pokutu vo výške 70,00 Eur. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej
vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry.
10. 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.
11. 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.
12. Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že písomnosť doručená do miesta doručenia
podľa odseku 11 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 11 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.
13. Nájomca je povinný v zmysle VZN hl. mesta SR Bratislavy č. 8/1993 o starostlivosti
o verejnú zeleň, v spolupráci s oddelením životného prostredia a mestskej zelene
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a mestskou časťou Bratislava – Ružinov zriadiť
novú zeleň minimálne v rozsahu zodpovedajúcom ploche zrušenej zelene. Za nesplnenie
tejto povinnosti je nájomca povinný zaplatiť sankcie v zmysle VZN hlavného mesta SR
Bratislavy č. 8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň.
14. Nájomca pri výstavbe alebo prevádzke je povinný, aby nedošlo k záberu alebo
poškodeniu zelene, zároveň je povinný chrániť zeleň v súlade s normou STN 83 710
Ochrana prírody. Za nesplnenie tejto povinnosti má prenajímateľ právo požadovať od
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nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 300,00 Eur. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu
podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry.
15. V prípade, že na predmete nájmu rastú dreviny, na ktorých výrub sa podľa zákona
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vyžaduje
súhlas, je nájomca povinný s jestvujúcimi drevinami zaobchádzal v súlade s citovaným
zákonom.
16. Nájomca berie na vedomie, že nájom a budúce zriadenie vecného bremena je možné, za
podmienky naďalej platného územného rozhodnutia pre predmetnú stavbu (rozhodnutie
o umiestnení stavby č. SÚ/CS4634/2012/10/KAR, zo dňa 08.11.2012, právoplatné dňa
27.12.2012). Zároveň berie na vedomie stanovisko starostu mestskej časti Bratislava –
Ružinov v časti „Upozornenie“, ktoré mu bolo zaslané listom zo dňa 04.05.2015.
17. Nájomca je povinný pri preložkách inžinierskych sietí, ktoré presiahnu hranicu stavby
požiadať príslušný cestný správny orgán o zvláštne užívanie v zmysle zákona č. 135/1961
Z. Z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
V prípade porušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku má prenajímateľ právo
požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 300,00 Eur. Nájomca sa súčasne
zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom
zaslanej faktúry.
18. Nájomca sa zaväzuje dodržať podmienky vyjadrenia oddelenia správy komunikácií
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy k projektovej dokumentácii pod. č. 56468/2013
zo dňa 07.01.2014. Stanovisko je prílohou tejto zmluvy ako príloha č. 2. Za porušenie
tohto záväzku má prenajímateľ právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške
300,00 Eur. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje
zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry.
19. Nájomca je povinný rešpektovať a chrániť pred poškodením zariadenia verejného
osvetlenia v prípade stavebných prác vopred vytýčiť a zakresliť siete odbornou firmou
a konzultovať a odsúhlasiť každý zásah do zariadenia verejného osvetlenia so správcom.
V prípade porušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku má prenajímateľ právo
požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 300,00 Eur. Nájomca sa súčasne
zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom
zaslanej faktúry.

Článok V
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
1. Prenajímateľ ako vlastník pozemkov a budúci povinný z vecného bremena a nájomca ako
budúci oprávnený z vecného bremena sa dohodli, že v lehote do 6 mesiacov od
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na uložené inžinierske siete,
najneskôr však do 30.6.2021 uzatvoria na výzvu nájomcu zmluvu o zriadení vecného
bremena s týmito podstatnými náležitosťami:
1.1 Prenajímateľ ako povinný z vecného bremena sa zaväzuje zriadiť na časti
pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Ružinov, obec: Bratislava – mestská časť
Ružinov register „C“ parc. č. 6701/1 vo výmere 42 m² na liste vlastníctva č. 1201
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uvedené vecné bremeno v prospech vlastníka nehnuteľností vedeného pre katastrálne
územie Ružinov, obec: Bratislava - mestská časť Ružinov, resp. v prospech
správcov/vlastníkov inžinierskych sietí vybudovaných v súvislosti so stavbou, ktoré
bude spočívať v povinnosti strpieť existenciu, užívanie a údržbu uložených
inžinierskych sietí.
1.2 Zmluva o zriadení vecného bremena sa uzavrie na dobu neurčitú s tým, že výmera
pozemku zaťaženého vecným bremenom bude určená v zmluve o zriadení vecného
bremena v súlade s osobitným geometrickým plánom podľa ods. 2 tohto článku.
1.3 Za zriadenie vecného bremena sa nájomca zaväzuje uhradiť konečnú odplatu podľa
znaleckého posudku.
1.4 Správne poplatky za vklad do katastra nehnuteľností bude znášať budúci oprávnený
z vecného bremena.
1.5 Návrh na zápis vecného bremena do katastra nehnuteľností podá budúci povinný
z vecného bremena po uzatvorení zmluvy o zriadení vecného bremena a prijatí
úhrady zodpovedajúcej konečnej odplate za zriadenie vecného bremena podľa bodu
1.3 toho článku.
1.6 Práva zodpovedajúce vecnému bremenu vzniknú dňom právoplatného rozhodnutia
o povolení vkladu do katastra nehnuteľností.
1.7 Na zánik vecného bremena sa vzťahuje ustanovenie § 151p Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov. Budúci povinný z vecného bremena bude oprávnený
jednostranne odstúpiť od zmluvy o zriadení vecného bremena, ak dôvod zriadenia
vecného bremena zanikne tým, že zanikne stavba, alebo ak nebude zaplatená
nájomcom úhrada za zriadenie vecného bremena, alebo ak výkonom vecného
bremena bude vznikať budúcemu povinnému z vecného bremena neprimeraná škoda.
2. Nájomca sa zaväzuje, že na vlastné náklady zabezpečí a najneskôr do dvoch mesiacov od
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na uložené inžinierske siete
prenajímateľovi predloží:
2.1 osobitný geometrický plán s vyznačením rozsahu vecného bremena podľa ods. 1
bod 1.2 tohto článku a
2.2 výzvu na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena.
Ak nájomca nesplní ktorúkoľvek z povinností uvedenej v tomto odseku v určenom
termíne, prenajímateľ má právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 70 Eur
za každý aj začatý deň omeškania. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa
predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry.
3. Za zriadenie vecného bremena je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi do 15 dní od
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o nájme predbežnú odplatu za zriadenie vecného
bremena vo výške 1615,32 Eur na účet prenajímateľa: číslo účtu (IBAN)
SK5875000000000025828453, variabilný symbol VS 883..............15 v ČSOB a. s.
4. Vyhotovenie znaleckého posudku zabezpečí prenajímateľ na náklady nájomcu.
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5. Uzatvorenie tejto zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena schválilo
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. ........../2015 zo dňa
.....................
6. Nájomca sa zaväzuje v súlade so Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR
Bratislavy č. 1/1995 zo dňa 23.3.1995 o digitálnej technickej mape Bratislavy predložiť
správcovi technickej mapy geodetickú dokumentáciu skutočného vykonania stavby
najneskôr do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia
na uložené inžinierske siete.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že ak do 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti
kolaudačného rozhodnutia na uložené inžinierske siete nedôjde k splneniu podmienok
uvedených v ods. 1 a 2 tohto článku, táto dohoda o uzatvorení zmluvy o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena stratí platnosť. Neplatnosťou dohody nebude dotknutá
platnosť nájomnej zmluvy.
Článok VI
Osobitné ustanovenia
1. V súlade s článkom II bod f/ bolo zmluvnými stranami dohodnuté, že k skončeniu nájmu
dôjde dňom podpísania Zmluvy o bezodplatnom prevode vybudovaných stavieb na
predmete nájmu podľa tejto zmluvy do majetku prenajímateľa. V prípade, že zmluvné
strany uzatvoria Zmluvu o bezodplatnom prevode stavieb vybudovaných na časti
predmetu nájmu, zmluvné strany upravia rozsah predmetu nájmu dodatkom k tejto
zmluve tak, že pozemky dotknuté Zmluvou o bezodplatnom prevode budú z predmetu
nájmu vyňaté. Za prenajímateľa bude pre potreby naplnenia tohto ustanovenia konať
oddelenie správy nehnuteľností v spolupráci s oddelením správy komunikácií Magistrátu
hlavného mesta SR Bratislavy.
2. V prípade, že nepríde k uzatvoreniu Zmluvy o bezodplatnom prevode stavieb podľa ods. 1
tohto článku, táto nájomná zmluva ostáva naďalej v platnosti.
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 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.
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2. V prípade, že sa akékoľvek vyhlásenie alebo záruka podľa bodu 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 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. ................../2015 zo dňa ................, ktorého odpis je
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako jej príloha č. 3.
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.
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 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. Prenajímateľ sa
zaväzuje bez zbytočného odkladu po uzatvorení zmluvy zverejniť zmluvu na svojom
webovom sídle. Prenajímateľ je povinný bez zbytočného odkladu po zverejnení zmluvy
v zmysle predchádzajúcej vety oznámiť nájomcovi jej zverejnenie.
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 :
Hlavné mesto SR Bratislava

Nájomca :
BERGAMON, a.s.

...........................................................
JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor

.................................................................

.......................

člen predstavenstva

................................................................
člen predstavenstva

- 10 -

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu
a uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na časti pozemkov,
k. ú. Ružinov, parc. č. 6701/1, spoločnosti BERGAMON, a.s., so sídlom v Bratislave
kód uzn.: 5.3
5.3.1
5.3.5

Uznesenie č. 79/2015
zo dňa 14. 05. 2015
Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 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 a uzatvorenie zmluvy
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na časť pozemkov registra „C“ v Bratislave,
k. ú. Ružinov, parc. č. 6701/1 - ostatné plochy vo výmere 317 m2, spoločnosti BERGAMON,
a.s., Kaštieľska 4, Bratislava, IČO 35886561, za účelom realizácie stavby „Úprava križovatky
ul. Mierová - Hraničná, Bratislava“ a prekládky inžinierskych sietí, na dobu neurčitú, odo dňa
nadobudnutia účinnosti zmluvy, za nájomné:
- 16,00 Eur/m2/rok, čo predstavuje ročne sumu pri výmere 317 m², vo výške 5 072,00 Eur,
odplata za vecné bremeno k časti pozemkov vo výmere 42 m², s uloženými inžinierskymi
sieťami:
- predbežná 1 615,32 Eur,
- konečná bude stanovená na základe znaleckého posudku nie staršieho ako 3 mesiace
pred uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena,
s podmienkou:
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote
nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
---

