
 
 

K BODU č. 35 – MsZ 24. 06. 2021 – nová snímka k zmluve 
 
 
 

ZMLUVA O NÁJME POZEMKU  
č. 08-83-0...-21-00 

podľa § 663 a nasl. a Občianskeho zákonníka 

(ďalej len „zmluva“) 

 

uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 

Prenajímateľ: 

Názov:      Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Sídlo:      Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 

V zastúpení:     Ing. arch. Matúš Vallo, primátor 

IČO:      00 603 481 

DIČ:       2020372596 

Bankové spojenie:    ČSOB, a.s.  

Variabilný symbol:   08830...21 

IBAN:      SK5875000000000025828453 

(ďalej len „prenajímateľ“) 

 

a 

 

Nájomca: 

Názov :      Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 

Sídlo :      Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava  

Zastupuje:      Mgr. Peter Bánovec, konateľ   

Bankové spojenie:    ČSOB, a.s. 

IBAN:      SK96 7500 0000 0040 0794 5101  

IČO :      35 738 880 

DIČ :      20202700100 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16570/B 

(ďalej len „nájomca“) 

 

(„prenajímateľ“ a nájomca“ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ a jednotlivo ako „zmluvná 

strana“) 

 

PREAMBULA  

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka a v súlade s 

právnym poriadkom Slovenskej republiky.  

 

2. Nájomca v súčasnosti vytvára oddelenie property managementu, ktorého úlohou je komplexná 

odborná starostlivosť o zverené nehnuteľnosti s cieľom zabezpečiť profesionálne služby pre 

mesto ako aj pre občanov. Nájomné tvorí náklady, ktoré navyšujú cenu parkovného za vykonané 

služby. Keďže sa jedná o miesto, ktoré slúži verejnosti za účelom oddychu, športu a kultúry, 

neodporúčame zaťažiť cenu parkovného ďalšími nákladmi. 
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Článok 1 

Predmet a účel nájmu 

1. Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľností – pozemku registra „C“ KN, parcelné č. 5190 s 

výmerou 13611 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Petržalka, 

LV č. 1748, v podiele: 1/1. 

 

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

časť pozemku registra „C“ KN, katastrálne územie Petržalka, LV č. 1748, parcelné č. 5190, druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 4000 m², spolu so spevnenou asfaltovou 

plochou ako je to zakreslené v kópii z katastrálnej mapy (ďalej len „predmet nájmu“ alebo 

„pozemok“). Kópia z katastrálnej mapy tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 1.  

 

3. Účelom nájmu je užívanie časti pozemku spolu so spevnenou asfaltovou plochou za účelom 

prevádzkovania dočasnej odstavnej plochy pre návštevníkov Tyršovho nábrežia 

v Bratislave.  

 

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 neurčitú a začne plynúť najskôr v deň nasledujúci po dni 

ukončenia rekonštrukčných prác na dočasnej odstavnej ploche, ktoré v súčasnosti realizuje 

prenajímateľ. O ukončení rekonštrukčných prác bude prenajímateľ písomne informovať nájomcu. 

V prípade, ak rekonštrukčné práce budú ukončené v priebehu mesiaca jún/júl 2021, zmluvné 

strany sa dohodli, že nájom vznikne ku dňu 01.08.2021.    

 

2. Nájomný vzťah môže byť ukončený len niektorým z nasledujúcich spôsobov:  

a/ písomnou dohodou zmluvných strán ku dňu uvedenému v dohode,  

b/ výpoveďou prenajímateľa z dôvodu : 

-  ak nájomca prenechá predmet nájmu do podnájmu alebo inej dispozície tretej  

  osobe bez súhlasu prenajímateľa v súlade s článkom 4 ods. 3 tejto zmluvy, 

- nájomca užíva predmet nájmu alebo jeho časť v rozpore s účelom vymedzeným 

v tejto zmluve, 

- ak prenajímateľ bude potrebovať predmet nájmu na realizáciu všeobecných alebo 

verejno-prospešných stavieb, alebo pre zabezpečenie celomestských funkcii Bratislavy 

c/ výpoveďou nájomcu v prípade ak : 

-   bolo rozhodnuté o odstránení stavby parkoviska na predmete nájmu, 

-   predmet nájmu sa stane nespôsobilým na dohodnuté užívanie bez porušenia povinnosti 

nájomcu, 

d/ písomným odstúpením od zmluvy v súlade s touto zmluvou a/alebo s príslušnými 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka, 

e/ odstúpením od tejto zmluvy prenajímateľom v prípade: 
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   -  nezaplatenia dojednaného nájomného v lehote splatnosti uvedenej v čl. 3 tejto zmluvy, 

 

 

 

- nájomca užíva predmet nájmu alebo jeho časť v rozpore s účelom vymedzeným v tejto 

zmluve, 

   -  nadobudne právoplatnosť územné rozhodnutie o realizácii celomestsky významnej stavby 

na predmete nájmu, 

- porušenie povinnosti uvedenej v článku 6 ods. 2 tejto zmluvy,  

 

3. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva zrušuje dňom doručenia oznámenia o odstúpení od 

zmluvy druhej zmluvnej strane (ex nunc). 

 

4. Pre prípad výpovede dojednali zmluvné strany jednomesačnú výpovednú lehotu. Výpovedná 

lehota začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď 

doručená 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. .......2021 zo dňa ........2021 vo výške :  

- 1,00 Eur/ročne/za celý predmet nájmu 

 

2. Ročné nájomné  1,00 Euro (slovom jedno Euro) sa nájomca zaväzuje uhrádzať počnúc dňom 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy v pravidelných ročných splátkach, vždy do 15. dňa prvého 

mesiaca príslušného kalendárneho roka vo výške 1,00 Euro na účet prenajímateľa číslo účtu 

(IBAN): SK5875000000000025828453, BIC (SWIFT): CEKOSKBX, v ČSOB a.s., s variabilným 

symbolom VS 8830...21.  

 

3. V prípade, že nájomca pri platbe neuvedie obdobie, za ktoré sa úhrada platí, alebo uvedie obdobie, 

ktoré už bolo uhradené, alebo ak z úhrady nebude zrejmé, za ktoré obdobie nájomca úhradu 

poukazuje, je obdobie, ktoré bude úhradou pokryté, oprávnený určiť prenajímateľ sám, 

prenajímateľ spravidla pokryje najstaršiu splatnú pohľadávku.  

 

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

prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. 

 

5. 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.  

 

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. 

 

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. Nájomca je povinný vo vlastnej réžii vybudovať na predmete nájmu 
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vstupné a výstupné rampy a parkomaty s príslušnou infraštruktúrou.   

 

3. Nájomca  nie je oprávnený dať predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu alebo inej 

dispozície tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. Za nesplnenie 

povinnosti uvedenej v prvej vete tohto odseku je prenajímateľ oprávnený 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 Slovenskej republiky Bratislavy a mestskej časti 

Bratislava – Petržalka 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. Nájomca sa zaväzuje umožniť prenajímateľovi alebo ním povereným tretím osobám kontrolu 

využívania prenajatých pozemkov a umožniť prenajímateľovi vstup na tieto pozemky, 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  

100,00 Eur. Prenajímateľ je oprávnený požadovať úhradu zmluvnej pokuty za porušenie uvedenej 

povinnosti a nájomca sa v tomto prípade zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu na základe 

prenajímateľom zaslanej faktúry. 

 

6. Zodpovednosť za škody na predmete nájmu sa riadi ustanoveniami VI. časti, prvej a druhej hlavy 

Občianskeho zákonníka. 

 

7. V prípade skončenia 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. 

 

8. Za nesplnenie povinnosti uvedenej v bode 7 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 7 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.  

 

9. 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. 

 

10. Nájomca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznamovať každú zmenu (zmenu sídla 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 100,00 Eur. Nájomca sa 

súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe 

prenajímateľom zaslanej sankčnej faktúry. 

 



 55

 

 

 

 

 

11. 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. 

 

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

doručenia nájomcu sídlo nájomcu adresa uvedená v záhlaví tejto zmluvy. 

 

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

odseku 12 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 12 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.  

 

14. Nájomca je povinný pri starostlivosti o zverenú zeleň na predmete nájmu postupovať v zmysle 

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/1993 

o starostlivosti o verejnú zeleň, v spolupráci s oddelením životného prostredia a oddelením tvorby  

mestskej zelene Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mestskou časťou 

Bratislava – Petržalka. Za nesplnenie tejto povinnosti je nájomca povinný zaplatiť sankcie 

v zmysle vyššie uvedeného všeobecne záväzného nariadenia. 

 

15. Nájomca sa pri prevádzke parkoviska 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 100,00 Eur. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa 

predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej sankčnej faktúry. 

 

16. Nájomca je povinný zabezpečovať zneškodnenie komunálneho odpadu oprávnenou osobou podľa 

Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/2020 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta (ďalej len 

„VZN“). Za nesplnenie tejto povinnosti je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi sankcie 

v zmysle VZN. 

 

17. Nájomca je povinný dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. Za nesplnenie tejto povinnosti je nájomca povinný zaplatiť sankcie v zmysle 

zákona č. 79/2015. 

 

18. Nájomca je povinný dodržiavať zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov. 

Za nesplnenie tejto povinnosti je nájomca povinný zaplatiť sankcie v zmysle zákona č. 137/2010. 

 

19. Nájomca je povinný dodržiavať zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov. 

Za nesplnenie tejto povinnosti je nájomca povinný zaplatiť sankcie v zmysle zákona č. 364/2004. 

 

20. Nájomca sa zaväzuje dodržiavať podmienky stanovené odbornými útvarmi magistrátu a mestskou 
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časťou Bratislava-Petržalka, a to:  

20.1. Sekcia dopravy, oddelenie dopravného inžinierstva:  

- každá zmena v spôsobe užívania pozemku, môže vyvolať zmenu v jestvujúcom 

dopravnom riešení v priľahlom území (t.j. dopravný prístup, zabezpečenie nárokov na 

statickú dopravu a pod.) a nájomca bude následne povinný tieto zmeny realizovať 

v súlade s platnými právnymi predpismi. 

20.2. Oddelenie správy komunikácií 

- zabezpečiť vhodným spôsobom ochranu povrchovej úpravy predmetnej plochy, ktorá 

bude od júla 2021 po oprave. V prípade jej poškodenia, či už počas prevádzky alebo po 

ukončení zmluvného vzťahu zabezpečí nájomca jej opravu podľa požiadaviek správcu 

danej plochy,  

- zabezpečiť čistotu predmetnej plochy a zamedzenie nefunkčnosti odvodnenia 

(spádových pomerov) nevhodne umiestneným prípadným zariadením. 

20.3. Sekcia životného prostredia, oddelenie tvorby mestskej zelene:  

- dodržiavať VZN hl. mesta SR Bratislavy č. 5/2018 z 7.9.2018 o starostlivosti o verejnú 

zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta SR 

Bratislavy, 

- dodržiavať STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, 

- dodržiavať zákon o ochrane prírody a krajiny 543/2002 Z.z. 

- vzhľadom na pripravovanú revitalizáciu okolia Pamätníka obetiam extrémizmu 

umožniť a rešpektovať vstup na stavbu a prejazd pre mechanizmov počas celej doby 

revitalizácie územia, 

- rešpektovať a strpieť rozkopávku pre prívod vody k plánovanej revitalizácií okolia 

Pamätníka obetiam extrémizmu, 

- rešpektovať a strpieť všetky rozkopávky a doplňujúce práce súvisiace s plánovanou 

revitalizáciou (kamerový systém a iné), 

  20.4.Referát parkovacej politiky: 

- upozorňujú, že po dokončení 1. etapy NS MHD električkovej radiály do Petržalky sa toto 

parkovisko etablovalo na dôležitý prestupný bod pre prestup z auta na MHD 

v nadväznosti na cyklotrasy a trasy pre peších po zrekonštruovanom Starom moste, načo 

je potrebné v budúcnosti prihliadať. 

20.5. Mestská časť Bratislava-Petržalka: ...................... 

 

Za nesplnenie povinností uvedených v bode 20.1-20.5 tohto odseku je prenajímateľ oprávnený 

požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu v sume 100,00 Eur. Nájomca sa súčasne zaväzuje 

zaplatiť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety na základe prenajímateľom zaslanej 

sankčnej faktúry. Povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu sa nájomca zbaví len v prípade, že zo 

strany oddelenia dopravného inžinierstva, oddelenia správy komunikácii, oddelenia tvorby 

mestskej zelene magistrátu, útvaru hlavného architekta a mestskej časti Bratislava-Petržalka dôjde 

k prehodnoteniu vyššie uvedených podmienok a stanoveniu nových. Uvedenú skutočnosť je 

povinný preukázať nájomca. 

 
Článok 5 

Osobitné dojednanie 

1. Prenajímateľ touto zmluvou oboznamuje nájomcu s prebiehajúcimi prácami týkajúcimi sa 

revitalizácie okolia Pamätníka obetiam extrémizmu na Tyršovom nábreží, ktoré prebiehajú na 

zvyšnej časti pozemku parc. č. 5190 k. ú. Petržalka odlišnej od predmetu nájmu. 
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2. Nájomca je s ohľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu Pamätníka obetiam extrémizmu na 

Tyršovom nábreží povinný umožniť a rešpektovať vstup osôb na stavbu a prejazd pre 

mechanizmy a nákladné autá cez časť predmetu nájmu v rozsahu vyznačenom na priloženej 

snímke z katastrálnej mapy, ktorá tvorí prílohu č. 3 – Vyznačenie rozsahu obmedzenia, a to  

počas celej doby revitalizácie okolia Pamätníka obetiam extrémizmu, teda od 01.08.2021 do 

ukončenia revitalizácie, najneskôr však do 30.06.2022. 

 

3. Pre prípad porušenia povinnosti strpieť prechod a prejazd mechanizmov a nákladných aut cez 

časť predmetu nájmu si zmluvné strany dohodli možnosť okamžitého odstúpenia od tejto zmluvy 

zo strany prenajímateľa podľa článku 2 ods. 2 písm. e) tejto zmluvy.    

 
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. .../2021 zo dňa ......2021, ktorého odpis je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako 

jej príloha č. 2. 

 

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 – Uznesenie MsZ č. ..../2021 

Príloha č. 3 – Vyznačenie rozsahu obmedzenia  

 

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. Zmluva sa vyhotovuje v 8-ich rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom 4 rovnopisy dostane  

prenajímateľ a 4 rovnopisy dostane nájomca (z toho 2 rovnopisy pre Katastrálny úrad). 
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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 Bratislavy       Mestský parkovací systém, spol. s r.o.   

         

   

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

Ing. arch. Matúš Vallo                       Mgr. Peter Bánovec 

primátor               konateľ 



^ ^ ^ ^ -------------)|ŕ .


