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8/2019
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Predkladacia správa
1. Dôvod predloženia materiálu alebo podnet, na základe ktorého je materiál
vypracovaný:
Materiál bol prerokovaný na Pravidelnej porade primátora dňa 13.04.2021. Bude predmetom
rokovania Mestskej rady dňa 13.05.2021 a Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR
Bratislavy dňa 27.05.2021.
2. Stručné zdôvodnenie potreby materiálu:
Rekreačný areál Horáreň Krasňany na Peknej ceste sa stáva čoraz obľúbenejším miestom na
oddych pre obyvateľov Bratislavy. Mestské lesy v Bratislave majú záujem tento areál naďalej
rozvíjať, urobiť ho funkčnejším, estetickejším a bezpečnejším. Súčasťou rozvoja areálu je plán
rozšíriť existujúcu záhradu aj na miesto, kde sa aktuálne v zmysle Zmluvy o nájme pozemku č.
8/2019 nachádza mobilný stánok s občerstvením. Majiteľ stánku súhlasí s jeho fyzickým
presunutím približne o 30 metrov na iný, vhodnejší pozemok vo vlastníctve Hlavného mesta, čo
je však nutné upraviť podpisom dodatku k platnej Zmluve o nájme pozemku.
3. Stručný obsah materiálu:
Materiál obsahuje Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 8/2019 ktorým sa upravuje
predmet nájmu, a Prílohu č. 3 k Zmluve o nájme pozemku č. 8/2019, ktorá vyznačuje
umiestnenie nového predmetu nájmu.
4. a 5. Materiál pripomienkovaný mestskými časťami alebo verejnosťou / materiál
prerokovaný v iných orgánoch, v ktorých a s akým výsledkom, prípadne v ktorých
orgánoch má byť prerokovaný:
Materiál nepodlieha pripomienkovému konaniu.

kód/kódy uzn.

Návrh uznesenia

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta hlavného mesta SR
Bratislavy po prerokovaní materiálu
odporúča

Mestskej rade 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 zmenu predmetu nájmu v Zmluve o nájme pozemku č. 8/2019 zo dňa
30.05.2019, uzatvorenej medzi Mestskými lesmi v Bratislave ako prenajímateľom a Matúšom Burianom,
s miestom podnikania v Bratislave, IČO: 45647470 ako nájomcom, takto:
Pôvodné znenie:
Hlavné mesto Bratislava je vlastníkom nehnuteľností (v ďalšom texte označené spolu ako „predmet nájmu“, alebo
aj ako „pozemok“): časť o výmere 20 m2 v zmysle prílohy číslo 1 z pozemku registra C, parc. č. 19188/3 - záhrada
o výmere 3465 m2 , ktorý je zapísaný na LV č. 3610, katastrálne územie Vinohrady, v podiele 1/1 a ktorý bol
zverený do správy Mestským lesom v Bratislave na základe zverovacieho protokolu č. 118803350100 zo dňa
8.11.2001.
nahradiť nasledovným znením:
Hlavné mesto Bratislava je vlastníkom nehnuteľností (v ďalšom texte označené spolu ako „predmet nájmu“, alebo
aj ako „pozemok“): časť o výmere 20 m2 v zmysle prílohy číslo 3 z pozemku registra C, parc. č. 19176/1 – lesný
pozemok o výmere 303181 m2 , ktorý je zapísaný na LV č. 3610, katastrálne územie Vinohrady, v podiele 1/1 a
ktorý bol zverený do správy Mestským lesom v Bratislave na základe zverovacieho protokolu č. 118810910800
zo dňa 25.11.2008.

s podmienkou :
Dodatok bude nájomcom podpísaný do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok nebude nájomcom
v uvedenej lehote podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť.
Navrhovanú zmenu predmetu nájmu na nájom časti pozemku registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc.
č. 19176/1 vo výmere 20 m², pre Matúša Buriana ako nájomcu pôvodného pozemku v súlade so schváleným
uznesením MsZ hlavného mesta SR Bratislavy č. 161/2019 zo dňa 25. 04. 2019, predkladáme ako prípad hodný
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov z dôvodu presunu mobilného stánku s občerstvením v súlade s nevyhnutnou potrebou realizácie náplne
činnosti príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave, ako prenajímateľa Zmluvy o nájme pozemku č.
8/2019, pri zveľaďovaní lesného majetku hlavného mesta SR Bratislavy.

Dôvodová správa

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU NÁJMU: Predmetom nájmu Zmluvy o nájme pozemku č. 8/2019 je časť
pozemku o výmere 20 m2 parcely registra „C“ č. 19188/3 k.ú. Vinohrady, určenej pre prevádzkovanie stánku
s občerstvením. Nehnuteľnosť je zapísaná na LV č. 3610, k.ú. Vinohrady pre vlastníka Hlavné mesto SR Bratislava
a Mestské lesy v Bratislave ju majú zverenú do správy na základe Zverovacieho protokolu č. 118803350100 zo
dňa 8.11.2001.
Predmetom Dodatku č. 1 je zmena predmetu nájmu Zmluvy o nájme pozemku č. 8/2019 na časť pozemku
o výmere 20 m2 parcely registra „C“ č. 19176/1 k.ú. Vinohrady.
NÁJOMCA: Nájomcom v Zmluve o nájme pozemku č. 8/2019 je Matúš Burian, IČO 45647470, s miestom
podnikania v Bratislave. Dodatkom č. 1 sa nájomca nemení.
VÝŠKA NÁJOMNÉHO: Výška nájomného v Zmluve o nájme pozemku č. 8/2019 je stanovená v zmysle zákona
č. 18/1996 Z.z. o cenách dohodou zmluvných strán vo výške 2 000,00 Eur/rok. Dodatkom č. 1 sa výška nájomného
nemení.
ÚČEL DODATKU: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 8/2019 bol vyhotovený z dôvodu záujmu
Mestských lesov v Bratislave o rozšírenie existujúcej záhrady na pozemku registra „C“ č. 19188/3 o časť pozemku,
ktorý je aktuálne predmetom nájmu zo Zmluvy o nájme pozemku č. 8/2019. Po podpise Dodatku č. 1 by sa stánok
s občerstvením presunul približne o 30 metrov na iný, vhodnejší pozemok ktorý je taktiež vo vlastníctve Hlavného
mesta a v správe Mestských lesov. Presunutím stánku s občerstvením a rozšírením existujúcej záhrady sa zvýši
kvalita verejného priestoru v rekreačnom areáli Horáreň Krasňany.
SKUTKOVÝ STAV: V rekreačnom areáli Horáreň Krasňany je prevádzkovaný stánok s občerstvením v zmysle
Zmluvy o nájme pozemku č. 8/2019, ktorá je účinná od 1.6.2019 na obdobie päť rokov. Vedenie Mestských lesov
v Bratislave považuje umiestnenie stánku s občerstvením za nevhodné, keďže stánok danému verejnému priestoru
výrazne dominuje a znižuje estetický dojem z rekreačného areálu. Aktuálne umiestnenie stánku taktiež znižuje
bezpečnosť na Peknej ceste, keďže návštevníci areálu Horáreň Krasňany nemôžu kvôli stánku vidieť cyklistov
idúcich dole kopcom v smere z lesoparku do Krasnian.

Dodatok č. 1 k
Zmluve o nájme pozemku č. 8/2019
uzatvorenej dňa 30.05.2019
(ďalej len „Zmluva“)
medzi zmluvnými stranami:
Prenajímateľ :
v zastúpení
Peňažný ústav:
Číslo účtu:
IČO:
IČDPH:
Číslo telefónu:
E-mail:
Nájomca :
Dátum narodenia
Adresa miesta podnikania:
Číslo živnost. oprávnenia:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Číslo telefónu:
E-mail:

Mestské lesy v Bratislave
Cesta mládeže č. 4, 831 01 Bratislava
Ing. Matej Dobšovič – riaditeľ
ČSOB, a.s..
SK9775000000000025930183
30808901
SK2020908109
02/54789034
info@mlba.sk

Matúš Burian
Rača 10204, 831 06 Bratislava
110-197317
45647470
1074786163

Zmluvné strany, v záujme zachovať spoločnú spoluprácu uzatvárajú tento dodatok č. 1 k Zmluve s nasledovným
obsahom a tak, že Zmluva sa mení a znie nasledovne:
Článok I Dodatku č. 1 Zmluvy
Predmet Dodatku č. 1

1.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene predmetu nájmu, preto sa pôvodné znenie Článku 1 bod 1. Zmluvy
nahrádza nasledovným znením:
Hlavné mesto Bratislava je vlastníkom nehnuteľností (v ďalšom texte označené spolu ako „predmet
nájmu“, alebo aj ako „pozemok“): časť o výmere 20 m2 v zmysle prílohy číslo 3 z pozemku registra C,
parc. č. 19176/1 – lesný pozemok o výmere 303181 m2 , ktorý je zapísaný na LV č. 3610, katastrálne
územie Vinohrady, v podiele 1/1 a ktorý bol zverený do správy Mestským lesom v Bratislave na základe
zverovacieho protokolu č. 118810910800 zo dňa 25.11.2008.

Článok II Dodatku č. 1 Zmluvy
Záverečné ustanovenia

1.
2.
3.
4.

Ostatné články Zmluvy ostávajú nezmenené.
Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v siedmich (7) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom päť (5)
rovnopisov dostane prenajímateľ a dva (2) rovnopisy dostane nájomca.
Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 1 k Zmluve prečítali, jeho obsahu porozumeli, tento
predstavuje ich pravú, vážnu a slobodnú vôľu a nebol dojednaný v tiesni ani za jednostranne nevýhodných
podmienok. Na znak súhlasu tento dodatok č.1 k Zmluve potvrdzujú zmluvné strany vlastnoručnými
podpismi, resp. prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov.

2.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň po
dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.

V Bratislave dňa ...................

...............................................
Mestské lesy v Bratislave - prenajímateľ
Ing. Matej Dobšovič – riaditeľ

...............................................
Matúš Burian – nájomca

Príloha č. 3 k Zmluve o nájme pozemku č. 8/2019
K.ú.: Vinohrady

