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Návrh uznesenia 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku v Bratislave, k. ú. 
Ružinov, registra „C“ KN parc. č. 15294/13 –  ostatná plocha vo výmere  1 757 m², LV č. 9194,  
za účelom umiestnenia  umeleckej priestorovej inštalácie „ihrisko“ od autorov Lausy Auber a Eleny 
Šoltésovej, užívanou širokou verejnosťou, ktorá zároveň bude aj súčasťou umeleckého podujatia 
Biela noc Bratislava 2021, občianskemu združeniu BIELA NOC, o.z., so sídlom Floriánska 9, 
Košice, IČO 42329141, na dobu určitú do 31. 10. 2023 odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej 
zmluvy, za nájomné: 
 
Alternatíva 1 
0,50 Eur/m²/rok, čo pri výmere 1 757 m² predstavuje sumu ročne  878,50 Eur, 
 
Alternatíva 2 
1,00 Eur/rok, za celý predmet nájmu – podľa návrhu žiadateľa, 
 
s podmienkou: 

 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom 
podpísaná v uvedenej lehote, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
Návrh na schválenie nájmu časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 15294/13 v k. ú. Ružinov 
je predložený ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej 
národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu nutnosti 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, na ktorý občianske združenie BIELA NOC, o.z., 
plánuje umiestniť umeleckú priestorovú inštaláciu „ihrisko“ od autorov Lausy Auber a Eleny 
Šoltésovej, užívanou širokou verejnosťou, ktorá zároveň bude aj súčasťou umeleckého podujatia 
Biela noc Bratislava 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
PREDMET :  Nájom časti pozemku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, k. ú. Ružinov 
 
 
ŽIADATEĽ : BIELA NOC, o.z.  

 Floriánska 9 
 041 01 Košice  
 IČO 42 329 141 

 
 
 
ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKU registra „C“: 
                                              celková             výmera 
    k. ú.        Parc. č.          LV            druh pozemku                    výmera          na prenájom   
Ružinov     15294/13      9194           ostatná plocha                     17 831 m²        1 757 m²  
                                                                   

Pozemok je vo vlastníctve hlavného mesta, nie je zverený do správy mestskej časti Bratislava -
Ružinov. Pozemok hlavné mesto nadobudlo do vlastníctva zámennou zmluvou s SR-Univerzitnou 
nemocnicou Zámennou zmluvou č. ZZ 03 88 0469 19 00. Nebol naň uplatnený reštitučný nárok. 

 
  
ÚČEL NÁJMU: 
umiestnenia  umeleckej priestorovej inštalácie „ihrisko“ od autorov Lausy Auber a Eleny Šoltésovej 
užívanou širokou verejnosťou, ktorá zároveň bude aj súčasťou umeleckého podujatia Biela noc 
Bratislava 2021. 
 
DOBA NÁJMU: Nájomná zmluva bude uzavretá na dobu určitú do 31.10.2023 odo dňa 
nadobudnutia účinnosti. 
 
 
VÝŠKA NAVRHOVANÉHO  NÁJOMNÉHO :   
Je stanovaná alternatívne: 
Alternatíva 1 
Podľa „Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa ustanovujú ceny 
prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremená (tabuľka 100, položka 192b – ihrisko na 
nepodnikateľské účely) 
0,50 Eur/m²/rok, čo pri výmere 1 757 m² predstavuje sumu ročne  878,50 Eur, 
 
Alternatíva 2 
1,00 Eur/rok, za celý predmet nájmu – podľa návrhu žiadateľa. 
 
 
SKUTKOVÝ  STAV :              
  

Cieľom občianskeho združenia BIELA NOC je podporovať rozvoj kultúrneho a 
umeleckého povedomia na Slovensku i v zahraničí. Okrem iných činností občianskeho združenia 
patrí aj príprava, organizovanie a realizácia spoločensko-kultúrnych a umeleckých podujatí, 
príprava, organizovanie a realizácia kultúrnych podujatí súvisiacich s odvetviami súčasného 
umenia, architektúrou a dizajnom a kreatívnym priemyslom, príprava, organizovanie a realizácia 
Bielej noci. 

Medzinárodný festival súčasného umenia Biela noc je zhmotnením túžby po (znovu) 
objavovaní urbanistického prostredia, ktoré prostredníctvom umenia nadobúda nový rozmer. Od roku 
2010 každoročne organizujeme festival v Košiciach a od roku 2015 v Bratislave. 



Mesto sa tak počas noci metamorfuje na interaktívny vizuálny priestor. Pôvodná myšlienka 
vznikla v Paríži v roku 2002 a následne sa presunula aj do iných miest (Brusel, Rím, Madrid, Riga, 
Bukurešť, Petrohrad, Tel Aviv, Los Angeles, Toronto). BIELA NOC, o. z. sa vyše 10 rokov venuje 
prepájaniu umenia a verejného priestoru v rámci domáceho a medzinárodného umeleckého 
prostredia. Program tvorí široké spektrum žánrov a prejavov subkultúr, inovatívne formy intervencií 
do verejného priestoru a vizuálne premeny urbánneho priestoru mesta.  

  
Festival Biela noc sa stala neoddeliteľnou súčasťou mesta, ktorú navštevuje veľké množstvo 

ľudí. Medzi cieľové skupiny patria všetky vekové a sociálne kategórie návštevníkov, laická i odborná 
verejnosť, umelci, rodiny s deťmi, mladí ľudia ako aj staršie vekové kategórie, domáci a zahraniční 
turisti a študenti. Dôležitú skupinu publika tvoria deti a mládež, čím prispieva k budovaniu novej 
generácie kultivovaných ľudí. Výrazne stimuluje spoluprácu medzi kultúrnymi operátormi, 
mestskými a štátnymi inštitúciami, umelcami, tretím sektorom, súkromnými galériami, školami, 
nezávislými centrami a inými festivalmi, ktoré spolu vytvárajú umelecko-kultúrny mestský interface. 

 
Biela noc je medzinárodný festival súčasného umenia, ktorý prepája umenie a verejný 

priestor. Ukazuje naše mesto očami umelcov a kreatívcov, mení jeho zaužívanú podobu, popularizuje 
a demokratizuje umenie. Návštevníkom ponúka silný vizuálny zážitok. Je otvorenou platformou, 
ktorá združuje domácich a zahraničných umelcov, odborníkov a široké publikum. Podnecuje vznik 
nových diel, edukuje a spája. 

Občianske združenie už šiesty rok aktívne spolupracuje s významnými lokálnymi odbornými 
inštitúciami (KHB, SNG, SND, GMB, MMB, DPOH, NCD), súkromnými galériami, tretím 
sektorom, či umeleckými školami (VŠVU, VŠMU, STU). Festival každoročne podporuje lokálnych 
umelcov pri tvorbe nových diel, poskytuje im nie len finančný support ale aj dôležitý support pri 
produkcii a výrobe diel, ponúka rôzne odborné konzultácie a následne sa snaží diela exportovať na 
medzinárodné výstavy a festivaly. Každý rok vznikne minimálne 15 nových slovenských diel (tento 
rok až 30 slovenských premiér), čím aktívne prispieva k rozvoju domáceho kreatívneho priemyslu.  
 

Listom zo dňa 13.05.2021 sa občianske  združenie BIELA NOC,  obrátilo na hlavné mesto 
SR Bratislavu so žiadosťou o nájom časti pozemku registra „C“ KN 15294/13 –  ostatná plocha vo 
výmere  1 757 m², k. ú. Ružinov, LV č. 9194, za účelom umiestnenia  umeleckej priestorovej 
inštalácie „ihrisko“ od autorov Lausy Auber a Eleny Šoltésovej, ktorá bude zároveň aj súčasťou 
umeleckého podujatia Biela noc Bratislava 2021. V žiadosti požaduje nájomné 1,00 Eur/rok za celý 
predmet nájmu. Svoju žiadosť doplnilo elektronickou poštou – mailom, že  nájom pozemku požaduje 
do 31.10.2023 a zároveň uviedlo, že  „ihrisko“ bude užívané širokou verejnosťou. Po skončení nájmu 
bude umelecká priestorová inštalácia odstránená z predmetného pozemku. 
  
 Návrh na schválenie nájmu časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 15294/13 v k. ú. Ružinov 
je predložený 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 nutnosti majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemku, na ktorý občianske združenie BIELA NOC, plánuje umiestniť umeleckú 
priestorovú inštaláciu „ihrisko“ od autorov Lausy Auber a Eleny Šoltésovej, užívanou širokou 
verejnosťou, ktorá zároveň bude aj súčasťou umeleckého podujatia Biela noc Bratislava 2021. 
 
 
STANOVISKÁ   K  NÁJMU  
 
• Oddelenie životného prostredia – nemá námietky k nájmu predmetného pozemku za podmienky, 

že nájomca zabezpečí dodržiavanie čistoty a poriadku v okolí ihrísk, budú osadené nádoby, resp. 
smetné koše na zber odpadov a zabezpečenia ich odovzdanie oprávnenej osobe podľa zákona č. 
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 



a VZN č. 6/2020 Hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území hl. mesta SR Bratislavy. Nájomca bude dodržiavať 
všeobecne platné predpisy v oblasti životného prostredia, a to najmä zákon e. 137/2010Z. z. 
o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 364 Z.z. o vodách v znení neskorších 
predpisov. 
Poznámka: podmienky sú zapracované v návrhu nájomnej zmluvy čl. 4 ods. 19 a 20.  

• Oddelenie tvorby mestskej zelene –  súhlasí s nájmom predmetného pozemku s podmienkami: 
- nájom pozemku bude určený na dva roky od účinnosti nájomnej zmluvy – dobu nájmu upravilo 

mailom v zmysle čl. 2 ods. 1 návrhu nájomnej zmluvy, 

- žiada predložiť dokumentáciu európskej normy STN EN 1176 a STN EN 16630, kde budú 
splnené bezpečnostné požiadavky na výrobu, inštaláciu, kontrolu a údržbu trvalo inštalovaných, 
voľne prístupných vonkajších fitnes zariadení a detských ihrísk, 
- žiadateľ bude využívať výlučne odsúhlasenú plochu na osadenie inštalácie a nebude 
umiestňovať ďalšie zariadenia a mobiliár mimo tejto plochy.   
Poznámka: podmienky sú zapracované v návrhu nájomnej zmluvy čl. 4 ods.21 a 22. 

• Oddelenie dopravného inžinierstva –  nemá námietky k nájmu predmetného pozemku. 
• Oddelenie dopravných povolení - referát cestného správneho orgánu – k nájmu predmetného 

pozemku sa nevyjadruje. Ide o pozemok, ktorý nie je cestným pozemkom miestnych 
komunikácií I. a II. triedy. 

• Oddelenie správy komunikácií – z hľadiska správcu komunikácií sa nevyjadruje, nakoľko 
sa nejedná o komunikácie I. a II. triedy. 

• Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky – nemá pripomienky k nájmu predmetného pozemku.  
• Oddelenie miestnych daní a poplatkov – odporúča nájom predmetného pozemku.  
• Oddelenie účtovníctva a pohľadávok – neviduje pohľadávky voči žiadateľovi. 
• Oddelenie súdnych sporov a vymáhania – neeviduje súdny spor voči žiadateľovi. 
 
 
Hlavné mesto SR Bratislava podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov zverejnilo dňa 08. 06. 2021 na internete a  na úradnej tabuli svoj 

zámer prenajať uvedenú časť pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

 
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 201/2021 zo dňa 10. 06. 2021 
Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného 
mesta SR Bratislavy prerokovať 
„Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku 
v Bratislave, k. ú.  Ružinov, parc. č. 15294/13, občianskemu združeniu BIELA NOC, so sídlom 
v Košiciach“. 
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Magistrát hlavného mesta SR Bratislava 

Oddelenie nájmov majetku 

Primaciálne námestie 1 

814 99 Bratislava 1

VEC: ŽIADOSŤ O NÁJOM POZEMKU

Touto cestou Vás chcem požiadať o zabratie verejného priestoru - trávnatej plochy na 

Ružinovskej ulici (situačný nákres v prílohe, 1757 m2, parcela č. 15294/13) za účelom 

umeleckej priestorovej inštalácie "Ihrisko" od autorov Lausy Auber a Eleny Šoltésovej, ktorá 

bude zároveň súčasťou umeleckého podujatia Biela noc Bratislava 2021.

Naše občianske združenie sa vyše 10 rokov venuje prepájaniu umenia a verejného priestoru 
v rámci domáceho a medzinárodného umeleckého prostredia, dovoľujeme si Vás preto 
požiadať o symbolický nájom 1 euro/ rok.

Koncept inštalácie, zámer aj vizualizácie sú prílohou te jto  žiadosti.

V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok ma prosím kontaktujte mailom 

zuzana@blelanoc.sk alebo telefonicky 0905 659 356.

Ďakujem

Zu zá na'^^acá ko vá

kurátori^  a umelecká riaditeľka

V Bratislave, IB.mája 2021

s í i í o :  F lo riánsks 9. 040  01 Kdšícs 

p c š ':^  j t  a d re sa : Gork.šho 8, 311 01

MAG0P00VGF4F

mailto:zuzana@blelanoc.sk
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Výpis z registra - úplný

Tento výpis má len Informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov organizácie 
Právna forma 
IČO 
Sídlo
Webové sídlo 
Registračné číslo 
Registrový úrad

Dátum vzniku

BIELA NOC, o.z.
Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov 
42329141
Floriánska 1362/9, 040 01 Košíce-Staré Mesto

VVS/1-900/90-42446 
MV SR

13.11.2013

predseda
samostatne

Štatutárny orgán

• Zuzana Pacáková 
nar. 19.06.1986 
Funkcia:
Spôsob konania:

• Mgr. Katarína Hegedúsová 
nar. 23.09.1986
Funkcia: podpredseda
Spôsob konania: samostatne

Cieľ činnosti

• iné umelecké, kultúrne

Od: 22.11.2013 Do:

Od: 22.11.2013 Do:

httpf.//ives.(ninv.sk/fnino/deld.l?id-DCpa38wXkKOBF'i3Mtl<4y.l)K7qPObfiPo8tF3R5lAnWQByinTejmTr53fH)A%2bhV‘K2rj 1'2
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Ihrisko - Dočasná Inštalácia, Štrkovecké jazero, Bratislava

k

IBiela
moc

L o u s y

A u b e r
Sadovsky&Architects



% Plocha -1757 m %

Sadovsky ft Architects PROJEKT oÄTVM

Preliezky -  do ia sn á  inStalácla, Štrkovec, Ružinov 0V2021
vVk r e s

Situácia -  ka tastrá lna m apa



Ru§inov
□

\  Plocha -1757 \

Sadovsky & Architects
Pre líezky- dočasná inštalácia, štrkovac, RuZit rálnč mapa
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Situácia

nachádzame sa na ploche oproti Štrkoveckému jazeru v Ružinove



dopravný uzol,

Administratíva Rosum

Štrkovecké jazero

mimoúrovňová križovatka
elektrická 9

nesene územie

Zimný štadión

Satelitná mapa
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Riešené územie
dnes je to nedefinovaná zelená plocha bez funkčného využitia



Riešené územie
má potenciál pre umiestnenie dočasného prvku/inštalácie, transformáciu na kvalitný priestor pre občanov



I

Téma umenia vo verejnom priestore mesta ako služba pre spoločenskú udržatelnosť 
ínkluzivita (príklad je verejný park Superkílen, ktorý v Kodani spojil komunity)
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Povojnová
Európa

Nový
Koncept

Obnova
Verejných
Priestorov

m

Fokus na

Socio- 
Kultúrny Bod

Aldo van Eyck, Pionier Detských Ihrisk
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To consider the city is to encounter ourselves. 

To encounter the city is to rediscover the child. 

If the child rediscovers the city, 

the city will rediscover the child -  ourselves.
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Preliezky dnes, častokrát schátrané, nevyužívané, už iba torzo



Zabudnuté
preliezky
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Dôraz na udržateľnosť



WORKOUT
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Druhá šanca preliezok pre viaceré cieľové skupiny, ich transformácia na inkluzívne umenie
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Prípadová štúdia, Preliezky v Norrebro, Kodaň
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Case study, Loops Forests, Hamakita, Japonsko
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Deti - Preliezky na nábreži v Kodani
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Workout, outdoor sport, Play n play, Kodaň
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Umenie - Biela Noc
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Flatiron Sky-line, New York
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Ihrisko - dočasná inštalácia
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4500 detí

workout
2500

U)

galéria

Ihrisko - dočasná Inštalácia - rozdelenie
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Preliezky - technický list





úrad geodézie, kartografie a  katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
O kres: B ra tis la v a  II Vytvorené cez katastrálny portál

O bec: BA -m .č. RUŽINOV Dátum  vyhotovenia 14.06.2021
K atastrálne územ ie: R užinov___________________________________________________ Č a s vyhotovenia: 14:52:58

ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 9194
Č A SŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra "C” evidované na katastrálnej mape

Parcelné číslo Výmera v  m 2 Druh pozemku Spôsob využ. p. Umiesi, pozemku Právny vzťah Druh ch.n.
15294/13 17831 osta tná plocha 37 1
Legenda:
Spôsob využívania pozemku:

37 -  Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamenim a iné plochy, ktoré 
neposkytujú trvalý úžitok 

Umiestnenie pozemku:
1 - Pozemok Je umiestnený v zastavanom území obce 

Ostatné parcely nevyžiadané

Č ASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ O SO BY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel 

miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka

Účastník právneho vzťahu: Vlastoiík
1 Hlavné m esto  S lovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám estie 1, 1 / 1

Bratislava, PSČ 814 99, SR 
IČ O ; 603481

Titul nadobudnutia Zám enná zmluva V-28724/2019 zo dňa 13.11.2019

Č A S Ť  C: Ť A R C H Y  
Por.č.:

1 Vecné brem eno - spočívajúce v práve na pozemku registra C KN parc.č. 15294/13 v rozsahu vyznačenom  v 
geom etrickom  pláne ov.č. 2259/2015 zriadiť a uložiť stavebný objekt SO 201 -preložka kanalizácie, jeho 
údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, m odernizácie a akýchkoťvek iných stavebných úprav a jeho 
odstránenie, v  práve vstupu, prechodu peši a  prejazdu motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 
strojm i a mechanizmami na
nevyhnutný výkon činností v prospech Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (IČO:3585037D), podľa V- 
12674/2019 z  05.09.2019

Iné údaje:
Bez zápisu.

Poznámka:
Bez zápisu.

Vysvetlenie: údaje v ČASTI C:ŤARCHY bez uvedenia parcelného čísla alebo poradového čísla vlastníka alebo ine j oprávnenej 
osoby sa týkajú všetkých nehnuteľností a všetkých vlastníkov a iných oprávnených osôb na liste vlastníctva.

In fo rm atívny  v ý p is  1/1 Údaje platné k; 11.06.2021 18:00



MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 
J g g g  Sekcia životného prostredia
g  g  g  g  oddelenie životného prostredia

Primaciálne nám. l, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Sekcia správy nehnuteľností 
Oddelenie nájmov majetku 
Ing. Klučiarová 
MAG 333061/2021

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava
MAGS ONM 52538/2021 MAGS OZP 52678/2021-301622 RNDr. Krošláková/461 19.05.2021

Vec:
Nájom časti pozemku- reg. „C“ KN, k. ú. Ružinov, pare. Č. 15294/13-vyjadrenie.

Oddeleniu životného prostredia bol dňa 18.5.2021 doručená Súborná žiadosť pod č. MAG 
301622/2021 vo veci žiadosti žiadateľa Biela noc, občianske zduženie, Floriánska 9, 040 01 
Košice, o stanovisko k nájmu časti pozemku registra „C“ KN, pare, č. 15294/13, v k. ú. Ružinov, 
vo výmere 1757 m^.

Účelom nájmu je  umiestnenie a užívanie priestorovej inštalácie „ihrisko“ od autorov 
Lausy Auber Šoltésovej, ktorá bude zároveň aj súčasťou umeleckého podujatia „Biela noc“ 
Bratislava 2021.

Oddelenie životného prostredia nemá námietky voči predmemému nájmu na uvedený účel 
za podmienky, že nájonmíci zabezpečia dodržiavanie čistoty a poriadku v okolí ihrísk, osadia 
nádoby, resp. smetné koše na zber odpadov a zabezpečia ich odovzdanie oprávnenej osobe podľa 
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a VZN č. 6/2020 Hlavného mesta SR Bratislavy o nakladam' s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území hl. mesta SR Bratislavy. Nájomm'ci budú dodržiavať 
tiež všeobecne platné právne predpisy v oblasti životného prostredia a to najmä zákon č. 137/2010 
Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách v znem' neskorších 
predpisov.

Mgr. Daniel Kleman 
vedúci oddelenia

nú;!’., ŕ.l 
S14 9‘J B r  a  t  i s ! a ’• a 

-i-

V entúrska22, II. poschodie

TELEFÓN BANKOVÉ SPOJENIE IČO INTERNET E-MAIL
02/59 35 61 48 ČSOB: 25829413/7500 603 481 www-bratislava.sk zivotneprostredie@ bratislava.sk

mailto:zivotneprostredie@bratislava.sk


^ ■ J U  MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 
I  B I  I  Sekcia životného prostredia
H gl g  H oddelenie tvorby mestskej zelene

Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Sekcia správy nehnuteľností 
Oddelenie nájmov majetku 
372062/2021

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava
MAG 301623/2021 MAGS OTMZ 54281/2021- Ing. Balogová/kI.c.I82 8.6.2021
13.5.2021 372061

Vec: Stanovisko- zverenie pozemkov

Listom značky MAGS OMY 301623/2021 zo dňa 13.5.2021 stena základe 
žiadosti občianskeho združenia Biela noc, so sídlom Floriánska 9, 040 01
Košice, požiadali Oddelenie tvorby mestskej zelene o stanovisko k nájmu pozemku registra C- 
KN, k.ú. Ružinov:

• pare. č. 15294/13-ostatná plocha vo výmere 17831 m% zapísaná na
LV č. 9194 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy

Občianske združenie Biela noc požiadalo o nájom pozemku Hlavného mesta SR Bratislavy 
z dôvodu umiestnenia a užívania priestorovej inštalácie „ihrisko“ od autorov Lausy Auber 
Šoltésovej ktorá bude zároveň aj súčasťou umeleckého podujatia Biela noc Bratislava 2021.

Po preštudovaní predloženej žiadosti z hľadiska záujmov Oddelenia tvorby mestskej 
zelene, ako aj ochrany prírody a krajiny konštatujeme:

Oddelenie tvorby mestskej zelene s nájmom pozemku súhlasí za nasledovných 
podmienok:

• Nájom pozemku bude určený na dva roky od účinnosti zmluvy 
zdôvodnenie: vlastník pozemku (Hl. mesto SR Bratislava) plánuje plochu 
zrevitalizovať

• Žiadame doložiť dokumentáciu európskej normy STN EN 1176 aSTN EN 
16630, kde budú splnené bezpečnostné požiadavky na výrobu, inštaláciu.

Ventúrska 22
TELEFÓN IČO INTERNET E-MAIL
02/59 35 61 48 00 603 481 wmv.bratislava.sk zelen@bratislava.sk

mailto:zelen@bratislava.sk


kontrolu a údržbu trvalo inštalovaných, voľne prístupných vonkajších fitness 
zariadení a detských ihrísk 

• Žiadateľ bude využívať výlučne odsúhlasenú plochu na osadenie inštalácie 
a nebude umiestňovať ďalšie zariadenia a mobiliár mimo tejto plochy 
zdôvodnenie: vlastník pozemku (Hl. mesto SR Bratislava) chce predísť 
nepovolenému rozširovaniu a zaberaniu verejného priestoru

_  ,  ■,  1 t . .  I '  I

s  pozdravom »i-i o'j a r u l i .s j a v
- J -

Dipl. Ing. Ivan Petro 
vedúci oddelenia
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Od: Balogová Lívia, Ing.
Odoslané: pondelok, 14. júna  2021 11:35
Komu: Klučiarová Ingrid, Ing.
Predmet: Re: BIELA NOC, o.z.

Dobrý deň,
Potvrdzujem že tento dátum je pre naše oddelenie akceptovateľný.

S pozdravom,
Ing.Lívia Balogová

Získajte Outlook pre Android

From: Klučiarová Ingrid, Ing. <ingrid.kluciarova@bratislava.sk>
Sent: Monday, June  14, 202111:31:12 AM
To: Balogová Lívia, Ing. < livia.balogova@bratislava.sk>
Subject: BIELA NOC, o.z.

Dobrý deň,
v s tanovisku u č. MAGS OTMZ 54281/2021-372061 uvádzate , že požadu je te  nájom  pozem ku pare. č. 15294/13 k. ú. 
Ružinov na dva roky od nadob u d n u t ia  účinnosti nájom nej zmluvy. V te j to  súvislosti Vám oznam ujem e , že nájom 
bu d e  na dobu  určitú do 31.10.2023 (o ktorý požiadalo občianske združenie BIELA noc), p re to  si Vás dovoľujeme 
pož iadať ,  či je  t á to  do b a  nájm u pre Vás akceptovateľná.

S pozdravom

Ing. Ingrid K lučiarová

O ddelen ie  nájm ov m ajetku

Magistrát hlavného m esta 

Slovenskej republiky Bratislavy

P rim a d á in e  n á m e s tie  1 +421 2  59  356  122
814  99  B ratis lava  1 inQ rid .k luciarova@ bratislava .sk
S lo v e n sk á  repub lika  w w w .b ra tis lava .sk

In fo rm ác ie  o C s ia tin u té  v te jto  e -m a ilo v e j s p rá v e  v ra ia n e  príloh  sO d ô v e rn e , sú  u r č e n é  v ý lu čn e  a d r e s á to v i  a  m ô ž u  by t p re d m e to m  o c h ra n y  o s o b n ý c h , o so b n o s tn ý c n  i 
o b c h o d n é h o  ta jo m s tv a , a u to rsk ý c h  p rá v  a /a le b o  z á k a z o v  v y h o to v o v a n ia  kópii. Z a  o b s a h  s p rá v y  z o d p o v e d á  v ý lu č n e  o s o b a , k to rá  s p rá v u  o d o s is ia . A k V ám  bol ten ie  
d o ru č e n ý  om ylom  ž ia d a m e  V á s , a b y  s t e  s a  zd rža li j e h o  o d ta jn e n ia , ci je h o  po u žrtia  p re  v la s tn e  p o tre b y , in form ovali n á s  o  te jto  sk u to č n o s ti a  e -m a il n á s le d n e  vyma:

mailto:ingrid.kluciarova@bratislava.sk
mailto:livia.balogova@bratislava.sk
mailto:inQrid.kluciarova@bratislava.sk
http://www.bratislava.sk


MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 
I  g  I  g  Sekcia dopravy
■ ■  ■  ■  Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

SÚBORNE STANOVISKO

k návrhu na predaj/prenájom nehnuteľností hl. m. SR Bratislavy
za sekciu dopravy

A: IDENTIFIKÁCIA PODANIA:

Došlo od (oddelenie, dátum): ONM/13.05.2021 Pod č. odd. MAGS ONM 
52538/2021

Predmet podania: Nájom časti pozemku -  Ružinovská ul.
Žiadateľ: Biela noc, občianske združenie
Katastrálne územie: Ružinov
Parcelné číslo: 15294/13
Odoslané: (dátum) Pod.č.

B: ČIASTKOVÉ STANOVISKA ODDELENÍ:

BI: Oddelenie dopravného inžinierstva
Pridelené (dátum): 18.5.2021 Pod č. odd. -301618/2021

ODI/281/21-P
Spracovateľ (meno): Ing. Mičková

Text stanoviska:

2“ KN pare. č. 15294/13 o výmere cca 1757 m^ , za účelom 
ovej inštalácie -  ihriska (súčasť podujatia Biela noc Bratislava

K nájmu časti pozemku reg. „< 
umiestnenia a užívania priestor 
2021), nemáme pripomienky.

Vybavené (dátum): 27.5.2021
Schválil dňa (meno, dátum): Ing. Kottnerová

Primaciálne nám. 1, III. poschodie, č. dverí 308

TELEFON 
02/59 35 61 20

ICO
00 603 481

INTERNET
www.bratislava.sk

E-MAIL
doprava@ bratislava.sk

http://www.bratislava.sk
mailto:doprava@bratislava.sk


B2: Oddelenie dopravných povolení - Referát cestného správneho orgánu:
Pridelené (dátum): 18.05.2021 MAGS ODP 

52645/2021-301619
Spracovateľ (meno): Iveta Illová
Text stanoviska:

eho orgánu k nájmu pozemku reg. „C“ KN parcela č. 15294/13 
m^ za účelom umiestnenia a užívania priestorovej inštalácie 

sťou umeleckého podujatia Biela noc Bratislava 2021 
zemok, ktorý nie je  cestným pozemkom miestnych ciest

Z hľadiska cestného správn 
k. ú. Ružinov o výmere 1757 
„ihrisko“, ktorá bude súča. 
sa nevyjadrujeme. Ide o po 
L a II. triedy.

Vybavené (dátum): 07.06.2021
Schválil dňa (meno, dátum): Bc. Michal Daniel 07.06.2021

Ing. Marek Jašiček 
riaditeľ sekcie



■i h J U  m a g i s t r á t  h l a v n é h o  m e s t a  s l o v e n s k e j  r e p u b l i k y  BRATISLAVY
I  P  I  I  Oddelenie správy komunikácií
I  B B ■  Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava!

ONM

TU! /

Váš list číslo/zo dna Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava
MAGS ONM /2021 MAGS OSK PhDr. Lacková/767 25.05.2021

52725/2021-301621

Vec
Žiadosť o súborné stanovisko -Biela noc, občianske združenie, odpoveď

Vaším listom zo dňa 13.05.2021 od Biela noc, občianske združenie vo veci nájmu 
pozemku reg. „C“ pare. č. 15294/13 vk.ú. Ružinov za účelom umiestnenia a užívania 
priestorovej inštalácie „ihrisko“ od autorov Lausy Auber Šoltésovej Vám zasielame nasledovné 
stanovisko:

Nejedná sa o miestne komunikácie I. al l .  triedy v našej správe. Z hľadiska správcu 
komunikácii sa nevyjadrujeme.

S pozdravom

/  .

^ ^ 7 - / t / ;  ? ; ■  ■■ :

a  t  i  ^  T . - i s i a . a
/  I —í-

Mgr. Valér Jurčák 
vedúc| ^ddelenia 

<J

Z á p o r o ž s k á S ,  I. p o s c h o d ie , č. dverí 115

TELEFON BANKOVÉ SPOJENIE ICO INTERNET E-MAIL
02/59 356 704 ČSOB; 25829413/7500 603 481 wvAV.bratislava.sk sp ravakom unikacii@ bratis iava.sk

mailto:spravakomunikacii@bratisiava.sk


MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
Sekcia výstavby

g  g  H H oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

hľtl

STANOVISKO

k návrhu na predaj/prenájom nehnuteľností hl. m. SR Bratislavy 
za Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky

A: IDENTIFIKÁCIA PODANIA:

Došlo od (oddelenie, dátum)'. ONM 17.05.2021 Pod. č. 1 MAGS ONM 52538/2021
Predmet podania: Nájom pozemkov
Žiadateľ: Biela noc OZ, Floriánska 9, 040 01 Košice
Katastrálne územie: Ružinov
Parcelné číslo: Reg.“C“ KN

parc.č. 15294/13 -  vo výmere 1757

B: STANOVISKO OOSaE:

Pridelené (dátum)'. 20.05.2021 Pod. č. OOSE 44206/2021/301620
Spracovateľ (meno)\ Ing. Nyulassy

Z hľadiska záujmov oddelenia osvetlenia, sietí a energetiky k nájmu pozemkov uvádzame:

K predmetnej žiadosti nemáme pripomienky.

Vybavené (dátum)'. 24.05.2021
Schválil dňa (meno, dátum)'. Ing. Nyulassy

M agistrát M atného m esta Sfí BratM an;
O d d e Je n ie  o.svf^tlenia. siVri 

a  e i ie r ^ 'e t i^
Pruuaciálne nám č 1 ^  , ,

M  B r  _a_t i s  J a

poverený vedéhím oddelenia

Záporož^ká 5

TELEFON 
02/59 35 63 85

ICO
00 603 48!

INTERNET
www.bratislava.sk

E-MAIL
osvet!enie@ bratislava.sk

http://www.bratislava.sk
mailto:enie@bratislava.sk


MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 
I  g  I  I  oddelenie miestnych daní a poplatkov
■ ■  ■  ■  Blagoevova9, P. O. Box 76, 850 05 Bratislava 55

ONM
Ing. Klučiarová 

349953/2021

Váš list číslo/zo dňa 
MAGSONM/-/2021 
MAGONM/301625/2021

Naše číslo Vybavuje/linka
OMDPaL/349952/2021 kl. 900

Bratislava
24.5.2021

V ec Stanovisko k žiadosti číslo 301625

Názov spoločnosti Biela noc, občianske združenie
Adresa
spoločnosti

Floriánska 9, Bratislava

ICO spoločnosti 42329141

Stanovisko OMDPaL:

Oddelenie miestnych daní, poplatku a licencií odporúča.

“Ing. Silvia Čechova 
vedúca oddelenia

Blagoevova 9, III, poschodie, C. dverí 304

TELEFÓN FAX BANKOVÉ SPOJENIE IČO INTERNET E-MAIL
02/59 35 69 01 02/59 35 69 71 ČSOB; 25829413/7500 603 481 ww w . b r a t i s l a v a . s k omdp@bracislava.sk

mailto:ww.bratislava.skomdp@bracislava.sk
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MAGISTRAT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
Sekcia financií 

oddelenie účtovníctva a pohľadávok
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Sekcia správy nehnuteľností 
OMY

MAG 349225/2021

Váš list číslo/zo dňa
MAGS OMV30I602/202i

Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava
MAGS OUAP 43049/2021/301624 Kmotorková/290 21.05.2021

Vec:
Oznámenie o pohľadávkach

N a základe Vašej písomnej žiadosti vo veci vyčíslenia pohľadávok Vám oznamujeme, že 
v dostupných dokladoch a informáciách, ktoré boli doručené na sekciu fínancií k dátumu 
20.05.2021 evidujeme zostatok nedaňovej pohľadávky voči:

BIELA NOC, O.Z., ICO 42329141

po lehote splatnosti 0,00 €.

S pozdravom

Ing. Juraj Strempek 
vedúci oddelenia

Prim aciálne nám. i, IV. poschodie, č, dverí 426

TELEFÓN FAX BANKOVÉ SPOJENIE IČO INTERNET E-MAIL
02/59 35 64 72 02/59 35 63 91 ČSOB; 25829413/7500 603 481 wvw.bratisiava.slc ouap@ bratislava.sk
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hru MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 
Sekcia právnych služieb 

Oddelenie súdnych sporov a vymáhania
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1
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Oddelenie nájm ov m ajetku

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava
MAG ONM 301602/2021 MAGS SPS 30344/2021/302501 JUDr. Popovová/59356 180 18.05.2021

Vec
Odpoveď na súbornú žiadosť MAG ONM 301602/2021

Žiadosťou pod č. MAG ONM 301602/2021 ste nás požiadali o informáciu, či hlavné mesto 
vedie súdny spor voči žiadateľovi: Biela noc, o.z., Floriánska 9, 040 01 Košice, IČO: 42 329 
141.

Na základe zoznamov vedených oddelením súdnych sporov a vymáhania, sekcie 
právnych služieb Vám oznamujeme, že v súčasnosti s daným žiadateľom súdne konanie 
nevedieme.

S pozdravom

Magistrát, hlavného mesta SR Bratislavy
L m - S í í o v á

814 99 B r  a t  i  s la  v avedúca oddelenia 
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Primaciálne nám. I, II. poschodie, č. dverí 208

TELEFON ICO INTERNET E-MAIL
02/59 35 63 23 603 481 www.bratislava.sk sudnespoTy@bratisIava,sk

http://www.bratislava.sk
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ZMLUVA  O  NÁJME  POZEMKU č. 08-83-.................-21-00  
podľa § 663 a nasl. a § 50a Občianskeho zákonníka (ďalej len „zmluva“) 

 
 
uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 
 
Prenajímateľ: 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
sídlo:   Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 
V zastúpení:  Ing. arch. Matúš Vallo, primátor 
IČO:   00 603 481 
Peňažný ústav:            Československá obchodná banka, a. s. 
Číslo účtu (IBAN):     SK5875000000000025828453 
BIC (SWIFT):            CEKOSKBX 
Variabilný symbol: ........................... 
(ďalej len „prenajímateľ“) 
 
a 
 
Nájomca: 
BIELA NOC, o.z.  
Sídlo:  Floriánska 9, 041 01 Košice 
Zastúpené:       ...............................         
Podľa Výpisu z registra Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 

IČO:    42 329 141  
Peňažný ústav: .........................  
Číslo účtu (IBAN): ........................  
BIC(SWIFT)  ............................ 
(ďalej len „nájomca“) 
 
(„prenajímateľ“ a „nájomca“ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ a jednotlivo ako 
„zmluvná strana“) 
 
 

Článok  1 
Predmet a účel nájmu 

 
1. Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku registra „C“ KN parc. č. 15294/13 

v celkovej výmere 17 831 m² druh pozemku – ostatná plocha, zapísaného na liste 
vlastníctva č. 9194, katastrálne územie Ružinov, v podiele: 1/1. 

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

zmluve časť pozemku katastrálne územie Ružinov registra „C“ parc. č. 15294/13 vo 
výmere 1 757 m² druh pozemku – ostatné plochy tak, ako je to zakreslené v kópii 
z katastrálnej mapy (ďalej len „predmet nájmu“ alebo „pozemok“). Kópia z katastrálnej 
mapy je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako príloha č. 1. 

 
3. Účelom nájmu je umiestnenie umeleckej priestorovej inštalácie „ihrisko“ od autorov 

Lausy Auber  a  Eleny Šoltésovej, ktorá bude zároveň aj súčasťou umeleckého podujatia 
Biela noc Bratislava 2021, vizualizácia je prílohou č. 2. 
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4. 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 sankčnej faktúry.  

 
5. Nájomca vyhlasuje, že mu je známy faktický stav predmetu nájmu, ako aj právny stav 

predmetu nájmu podľa aktuálneho výpisu z listu vlastníctva. Nájomca vyhlasuje, že ku 
dňu podpísania tejto Zmluvy je predmet nájmu v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie 
a v takomto stave ho do nájmu preberá.  

 
 

 Článok   2 
Vznik, doba a ukončenie nájmu 

 
1. Nájom sa dojednáva na dobu určitú do 31.10.2023 a začne plynúť dňom nadobudnutia 

účinnosti tejto zmluvy podľa článku 6 odsek 2 tejto zmluvy.  
 

2. Nájomný vzťah skončí uplynutím dojednanej doby nájmu. Pred uplynutím doby nájmu 
môže byť ukončený odstúpením od zmluvy v súlade s touto zmluvou a/alebo 
s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

 
3.  Prenajímateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy bez akýchkoľvek ďalších záväzkov 

a povinností voči nájomcovi v prípade ak: 
3.1 nájomca užíva predmet nájmu alebo jeho časť na iný účel ako je dohodnutý touto 

zmluvou,  
3.2 nájomca užíva predmet nájmu alebo jeho časť v rozpore s touto zmluvou, 
3.3 nájomca prenechá predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu alebo inej dispozície 

tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa v rozpore 
s článkom IV ods. 3 tejto zmluvy, 

3.4 nadobudne právoplatnosť územné rozhodnutie o realizácii celomestskej významnej 
     stavby na predmete nájmu,  
3.5 nájomca nezaplatí dojednané nájomné v lehote splatnosti uvedenej v článku 3 ods. 2 a 

3 tejto zmluvy.  
 

4.  Nájomca môže okamžite od tejto zmluvy odstúpiť ak: 
4.1 predmet nájmu sa stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilým na dohodnuté užívanie,  
4.2 sa po uzavretí nájomnej zmluvy zmarí jej základný účel, vyjadrený v článku I ods. 3 

tejto zmluvy v dôsledku podstatnej zmeny okolností. 
 
5. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy podľa ods. 3 a ods. 4 tohto článku sa zmluva 

zrušuje dňom doručenia oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane.  
 
 

Článok  3 
Úhrada za nájom 

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

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ................ zo dňa ................ vo 
výške ............... Eur/m²/rok (slovom .............. Eur), odo dňa nadobudnutia účinnosti 
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tejto zmluvy, čo pri výmere ........ m², ročné nájomné predstavuje sumu ............... Eur 
ročne. 

 
2. Ročné nájomné vo výške .................. Eur (slovom ..................... Eur) sa nájomca 

zaväzuje uhrádzať počnúc dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy v pravidelných 
ročných splátkach, vždy do 30. januára príslušného kalendárneho roka na účet 
prenajímateľa č. (IBAN): SK58 7500 0000000025828453, variabilný symbol VS 
.......................... v ČSOB, 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 roka, v ktorom sa zmluva uzavrela 
alebo v ktorom nájom zanikol. Takto vypočítané nájomné sa nájomca zväzuje uhradiť 
najneskôr 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 uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. 
 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nájomca nezaplatí nájomné, pomernú časť 
nájomného  riadne a včas, je povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň trvania omeškania. 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 
nájomcu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Zvýšené nájomné je nájomca povinný platiť 
za obdobie od 01.04. v termínoch splatnosti nájomného dohodnutých 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. 

 
 
 

Článok  4 
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. 
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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 sankčnej 
faktúry.  

 
4. Nájomca je povinný rešpektovať a chrániť verejné osvetlenie, ktoré sa nachádza na 

predmete nájme a pred začatím stavebných prác toto zakresliť a odbornou 
spoločnosťou vytýčiť v teréne.  

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

vyplývajú zo všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky 
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. 

 
6. Nájomca sa zaväzuje umožniť prenajímateľovi alebo ním povereným tretím osobám 

kontrolu využívania prenajatého pozemku a umožniť prenajímateľovi vstup na  
pozemok, najmä za účelom kontroly dodržiavania nájomnej zmluvy a platných 
právnych predpisov súvisiacich s nájmom. Za nesplnenie tejto podmienky si zmluvné 
strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 Eur. Prenajímateľ je oprávnený 
požadovať úhradu zmluvnej pokuty za porušenie zmluvnej povinnosti  a nájomca sa 
v tomto prípade zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu na základe prenajímateľom 
zaslanej faktúry. 

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

druhej hlavy Občianskeho zákonníka. 
 
8. 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.  
 

9. Za nesplnenie povinnosti uvedenej v bode 8 tohto článku, 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 bodu 8 tohto článku, ktorú má 
prenajímateľ právo od nájomcu požadovať. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu 
podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej 
sankčnej faktúry.  
 

10. 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. 
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11. 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 sankčnej 
faktúry. 
 

12. 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. 
 

13. Zmluvné strany sa dohodli, že pre potreby doručovania akejkoľvek písomnosti bude 
miestom doručenia nájomcu sídlo nájomcu zapísané v obchodnom registri, 
v živnostenskom registri alebo adresa uvedená v záhlaví tejto zmluvy. 
 

14. Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že písomnosť doručená do miesta 
doručenia podľa odseku 8 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 8 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. 
 

15. Nájomca je povinný v zmysle všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2018 o starostlivosti o verejnú zeleň, v spolupráci 
s oddelením životného prostredia a mestskej zelene Magistrátu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „magistrát“) a mestskou časťou Bratislava 
– Ružinov zriadiť novú zeleň minimálne v rozsahu zodpovedajúcom ploche zrušenej 
zelene najneskôr do kolaudácie stavby vybudovanej na predmete nájmu. Za nesplnenie 
tejto  povinnosti je nájomca povinný zaplatiť sankcie v zmysle vyššie uvedeného 
všeobecne záväzného nariadenia. 
 

16. Nájomca sa pri výstavbe alebo prevádzke zaväzuje zabrániť alebo obmedziť činnosť, 
ktorou by došlo 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 nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 300,00 Eur. 
Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na 
základe prenajímateľom zaslanej sankčnej faktúry. 
 

17. Nájomca je povinný zabezpečovať zneškodnenie komunálneho odpadu oprávnenou 
osobou podľa všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 
4/2016 o nakladaní   s komunálnymi   odpadmi   a   drobnými   stavebnými   odpadmi   
na   území hlavného   mesta   Slovenskej   republiky   Bratislavy   (ďalej len „VZN“). 
Za nesplnenie tejto povinnosti je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi sankcie 
v zmysle VZN. 

 
18. Nájomca je povinný predložiť prenajímateľovi (prostredníctvom oddelenia nájmov 

majetku) kópiu právoplatného stavebného povolenia na stavbu/ohlásenia o drobnej 
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stavbe do 15 dní od nadobudnutia jeho právoplatnosti/ do 15 dní odo dňa jeho 
vydania. 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 stavebné povolenie/ohlásenie 
drobnej stavby 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  nájomcom. Nájomca sa súčasne 
zmluvné pokuty podľa tohto odseku zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom 
zaslanej sankčnej faktúry. 

 
19. Nájomca zabezpečí dodržiavanie čistoty a poriadku v okolí ihrísk, na predmet nájmu 

osadí nádoby, resp. smetné koše na zber odpadov a zabezpečenia ich odovzdanie 
oprávnenej osobe podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN č. 6/2020 Hlavného mesta 
SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
na území hl. mesta SR Bratislavy. Za nesplnenie povinnosti má prenajímateľ právo 
požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 300,00 Eur, alebo zaplatiť sankcie 
v zmysle vyššie uvedeného všeobecne záväzného nariadenia. Nájomca sa súčasne 
zmluvné pokuty podľa tohto odseku zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom 
zaslanej sankčnej faktúry. 
 

20. Nájomca je povinný dodržiavať všeobecne platné predpisy v oblasti životného 
prostredia, a to najmä zákon č. 137/2010Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov 
a zákona č. 364 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov. Za nesplnenie tejto 
povinnosti 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 sankčnej faktúry. 
 

21. Nájomca pred umiestením umeleckej priestorovej inštalácie „ihrisko“ od autorov 
Lausy Auber a  Eleny Šoltésovej na predmete nájmu je povinný predložiť na 
schválenie oddeleniu tvorby mestskej zelene, Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy dokumentáciu európskej normy STN EN 1176 a STN EN 16630 (kde budú 
splnené bezpečnostné požiadavky na výrobu, inštaláciu, kontrolu a údržbu trvalo 
inštalovaných, voľne prístupných vonkajších fitnes zariadení a detských ihrísk).  Za 
nesplnenie tejto povinnosti má prenajímateľ právo požadovať od nájomcu zmluvnú 
pokutu vo výške 1000,00 Eur. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa 
predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej sankčnej 
faktúry. 
 

22.  Nájomca sa zaväzuje využívať výlučne odsúhlasenú plochu/predmet nájmu na 
osadenie inštalácie v súlade s čl. 1 ods. 2 tejto zmluvy a zaväzuje sa neumiestňovať 
ďalšie zariadenia a mobiliár mimo tejto plochy/predmetu nájmu. Za nesplnenie 
ktoréhokoľvek záväzku uvedeného v predchádzajúcej vete má prenajímateľ právo 
požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 300,00 Eur, a to aj opakovane. 
Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na 
základe prenajímateľom zaslanej sankčnej faktúry. 
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Článok 5 
Vyhlásenia a záruky 

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

uzatvára túto zmluvu spoliehajúc sa na tieto vyhlásenia a záruky, že: 
a) nájomca je právnym subjektom platne existujúcim podľa zákonov Slovenskej 
republiky, podpisujúci je osoba oprávnená konať v mene nájomcu, 

 b) 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, 

      c) nájomca nebol ako právnická osoba zrušený, či už likvidáciou alebo bez likvidácie 
a ani neprijal žiadne rozhodnutie za týmto účelom, 
d) 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.  

 
2. V prípade, že sa akékoľvek vyhlásenie alebo záruka podľa odseku 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 6 
Záverečné a spoločné ustanovenia 

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

obcí v znení neskorších predpisov tento nájom schválilo Mestské zastupiteľstvo 
hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. ........... zo dňa ..............., ktorého odpis je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako jej príloha č. 4. 

 
2. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a 

právne účinky nadobúda nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na webovom sídle 
prenajímateľa, a to v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.  

 
3. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať po dohode zmluvných strán, a to len vo forme 

písomných a riadne očíslovaných dodatkov. 
 
 

4.  Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú: 
Príloha č. 1 – Kópia z katastrálnej mapy   
Príloha č. 2 – Vizualizácia 
Príloha č. 3 -  LV č. 9194   
Príloha č. 4 – Uznesenie Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy  
č. ............. zo dňa ..................   
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5. Pre prípad, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je alebo sa v budúcnosti stane 
z akéhokoľvek dôvodu neplatným alebo neúčinným, v takomto prípade platnosť 
ostatných ustanovení Zmluvy nie je dotknutá. Namiesto neplatného alebo neúčinného 
ustanovenia bude platiť primeraná úprava, ktorá sa v rámci prípustnosti platného 
právneho poriadku čo najviac približuje účelu zrejme sledovanému zmluvnými 
stranami pri uzavieraní tejto Zmluvy.  

 
6. Zmluvné strany sa dohodli že ich právne vzťahy, ktoré vzniknú na základe tejto 

Zmluvy a v súvislosti s jej realizáciou, sa budú riadiť právom Slovenskej republiky, a 
to ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení. Na právne vzťahy v tejto 
Zmluve zvlášť neupravené sa použijú primerane ustanovenia Občianskeho zákonníka v 
platnom znení. 

 
7. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane 

sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, vrátane sporov týkajúcich sa výkladu 
a/alebo platnosti ustanovení tejto Zmluvy, budú riešiť predovšetkým dohodou. Ak 
vzájomná dohoda nebude možná, o spore rozhodne príslušný súd SR . 

 
8. Táto Zmluva je vyhotovená v siedmich (7) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom 

päť (5) rovnopisov dostane prenajímateľ  a dva (2) rovnopisy dostane nájomca. 
 

9. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, 
pričom vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz 
čoho pripájajú svoje podpisy. 

 
 
 

V Bratislave, dňa:         V Bratislave, dňa:     
 
Prenajímateľ        Nájomca :  
Hlavné mesto SR Bratislava    BIELA NOC, o.z.  
 
 
 
.............................................                ............................................  
Ing. arch. Matúš Vallo                       

primátor    



 

Výpis  

zo ZOOM videokonferencie zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu 

a podnikanie s majetkom mesta  MsZ  zo  dňa   07.06.2021            

___________________________________________________________________________ 

 

k bodu  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku 

v Bratislave, k. ú.  Ružinov, parc. č. 15294/13, občianskemu združeniu BIELA NOC so 

sídlom v Košiciach  

 

Pre neuznášaniaschopnosť komisie, nebol prijatý predložený návrh uznesenia 

Predložený materiál odporúča Komisia prerokovať na MsZ 24.6.2021 

 

 

 

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v Bratislave, 07.06.2021 
 
 

 



 


