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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 pozemkov registra „C“ v Bratislave,
k. ú. Rača parc. č. 738/6 – ostatné plochy vo výmere 878 m2, parc. č. 738/37 – ostatné plochy
vo výmere 506 m2, parc. č. 738/38 – ostatné plochy vo výmere 152 m2, parc. č. 738/107 –
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 53 m2, parc. č. 738/108 – zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 4 m2, spoločnosti INTERCOM Development s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
IČO 35 866 110, za účelom vybudovania a užívania chodníka na časti pozemkov parc.
č. 738/37, parc. č. 738/6, parc. č. 738/38, celkovo o výmere 134 m2, vybudovania a užívania
komunikácie na časti pozemkov parc. č. 738/37, parc. č. 738/6,
parc. č. 738/38, celkovo
2
o výmere 638 m , vybudovania a užívania parku na časti pozemkov parc. č. 738/37, parc.
č. 738/6, parc. č. 738/38, celkovo o výmere 764 m2 a majetkovoprávneho usporiadania
a užívania časti pozemkov pod stavbou na parc. č. 738/108, parc. č. 738/107 celkovo
o výmere 57 m2 pre realizáciu „Polyfunkčného súboru Rača – Rustaveliho“, spolu o celkovej
1593 m2 na dobu neurčitú za nájomné 14,00 Eur/m2/rok, čo pri výmere 1593 m2 predstavuje
ročne sumu vo výške 22 302,00 Eur odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
s podmienkami:
1. Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia
v mestskom zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude
nájomcom podpísaná toto uznesenie stratí platnosť.
2. Nájomca uhradí za bezdôvodné užívanie pozemkov spätne za dva roky naraz finančnú
čiastku 44604,00 Eur (22 302,00 Eur x 2), ktorá vychádza zo sadzby 14,00
Eur/m2/rok v súlade s Rozhodnutím č. 28/2011 primátora hlavného mesta SR
Bratislavy, ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné
bremeno, do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o nájme pozemku.

Dôvodová správa
PREDMET: nájom pozemkov registra „C“ parc. č. 738/6, parc. č. 738/37, parc. č. 738/38,
parc. č. 738/107, parc. č. 738/108 vo vlastníctve hlavného mesta SR
Bratislavy v katastrálnom území Rača

ŽIADATEĽ: INTERCOM Development s.r.o.
Sasinkova 5
811 08 Bratislava
IČO: 35 866 110

ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU:
Parc. č.
738/6
738/37
738/38
738/108
738/107

LV
1248
1248
1248
1248
1248

celková
druh pozemku
výmera na prenájom
ostatné plochy
878 m2
ostatné plochy
506 m²
ostatné plochy
152 m²
zastavané plochy a nádvoria
4 m2
zastavané plochy a nádvoria
53 m2
Spolu

1593 m2

ÚČEL NÁJMU:

vybudovanie a užívanie chodníka na časti pozemkov parc. č. 738/37,
parc. č. 738/6, parc. č. 738/38, celkovo o výmere 134 m2, vybudovanie
a užívanie komunikácie na časti pozemkov parc. č. 738/37,
parc. č. 738/6, parc. č. 738/38, celkovo o výmere 638 m2, vybudovanie
a užívanie parku na časti pozemkov parc. č. 738/37, parc. č. 738/6,
parc. č. 738/38, celkovo o výmere 764 m2 a majetkovoprávne
usporiadanie a užívanie časti pozemkov parc. č. 738/108,
parc. č. 738/107 celkovo o výmere 57 m2 pod stavbou pre realizáciu
„Polyfunkčného súboru Rača – Rustaveliho“ celkovej výmere spolu
1593 m2

DOBA NÁJMU:

nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú

VÝŠKA NAVRHOVANÉHO NÁJOMNÉHO:
14,00 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 1593 m2 predstavuje sumu vo výške
22 302,00 Eur

ÚHRADA ZA BEZDÔVODNÉ UŽÍVANIE POZEMKOV:
22 302,00 Eur:

za bezdôvodné užívanie pozemkov spolu vo výmere 1593 m2 bez zmluvného
vzťahu spätne za dva roky úhrada finančnej čiastky 44604,00 Eur
(22 302,00 Eur x 2 roky), ktorá vychádza zo sadzby 14,00 Eur/m2/rok
v súlade s Rozhodnutím č. 28/2011 primátora hlavného mesta SR
Bratislavy, ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty
za vecné bremeno

SKUTKOVÝ STAV :
Dňa 12.05. 2015 požiadala spoločnosť INTERCOM Development, s.r.o. o prenájom
pozemkov parc. č. 738/6 o výmere 882 m2, kde do tejto výmery zahrnuli i pozemok
parc. č. 138/108 o výmere 4 m2; parc. č. 738/37 o výmere 506 m2; parc. č. 738/38 o výmere
205 m2, kde do tejto výmery zahrnuli i pozemok parc .č. 738/107 o výmere 53 m2. Mailom
zo dňa 28.08.2015 tento stav potvrdili, čím je zrejmé že žiadateľ požiadal o nájom pozemkov
parc. č. 738/6, parc. č. 738/37, parc. č. 738/38, parc. č. 738/107, parc. č. 738/108. Mailom
zo dňa 13.10.2015 prehlásil žiadateľ, že „Polyfunkčný súbor – Radničné námestie Rača“ je
ten istý polyfunkčný súbor ako „polyfunkčný súbor Rača – Rustaveliho, čo je uvedené
v priloženom stavebnom povolení.
Dňa 02.05.2012 bola uzatvorená zmluva o nájme pozemkov medzi Dopravným
podnikom Bratislava a.s. a INTERCOM Development s.r.o., druh zmluvy „N“,
reg.číslo: 14/2012 na dobu určitú do 19.04.2015. INTERCOM Development s.r.o. požiadal
dňa 04.02.2015 dopravný podnik o predĺženie nájmu. Hlavné mesto a Dopravný podnik
Bratislava, a.s. uzavreli novú Zmluvu o nájme pozemkov č. 088300691400, v ktorej pozemky
parc. č. 738/6, parc. č. 738/37, parc. č. 738/38, parc. č. 738/107, parc. č. 738/108, k. ú. Rača,
o ktorých nájom spoločnosť INTERCOM Development s.r.o. požiadala, neboli zahrnuté
a hlavné mesto nesúhlasilo s predĺžením zmluvy o nájme. Na základe uvedeného požiadala
spoločnosť INTERCOM Development s.r.o. hlavné mesto o nájom pozemkov parc. č. 738/6,
parc. č. 738/37, parc. č. 738/38, parc. č. 738/107, parc. č. 738/108, k. ú. Rača, z dôvodu
realizácie ďalšej etapy investičného zámeru pre realizáciu „Polyfunkčného súboru – Rača
Rustaveliho“ za účelom vybudovania a užívania chodníka na časti pozemkov parc. č. 738/37,
parc. č. 738/6, parc. č. 738/38, celkovo o výmere 134 m2, vybudovania a užívania
komunikácie na časti pozemkov parc. č. 738/37, parc. č. 738/6, parc. č. 738/38, celkovo
o výmere 638 m2 vybudovania a užívania parku na časti pozemkov parc. č. 738/37,
parc. č. 738/6, parc. č. 738/38, celkovo o výmere 764 m2 a majetkovoprávneho usporiadania a
užívania časti pozemkov pod stavbou parc. č. 138/108, parc. č. 738/107 celkovo o výmere
57 m2 súvisiace s realizáciou „Polyfunkčného súboru Rača – Rustaveliho“.
Dňa 04.09.2008 Mestská časť Bratislava - Rača vydala pre uvedenú stavbu
„Polyfunkčný súbor Rača – Rustaveliho“ Stavebné povolenie číslo: SÚ-2437/2008/IDT
(právoplatné dňa 13.10.2008) v objektovej skladbe stavebných objektov SO 703
na pozemkoch, ktoré budú predmetom nájmu ako obslužné vnútroareálové komunikácie –
3.etapa, ktoré sa dopravne pripoja na Rustaveliho ulicu kolmou stykovou križovatkou.
Konštrukcia vozovky pozostáva z cementového betónu CB III, spojovacieho postreku,
kamenivo spevnené cementom KSC I a zo štrkodrviny fr. 16-64. Chodníky a spevnené plochy
bez predpokladaného prejazdu vozidiel sa urobia v skladbe zámkovej dlažby Univerza, lôžka
z kamennej drti fr. 4-8, cementobetónu C 12/15 a štrkodrviny fr.16-32. Škáry v dlažbe sa
vyplnia kamennovou drťou (nie pieskom). Konštrukcia sa zo strany trávnikov ohraničia
záhonovým obrubníkom. V miestach priechodov cez vozovku sa chodníky ukončia

bezbariérovo. Definitívne úpravy budúcich vegetačných plôch v riešenom území sú zahrnuté
vrátane zahumusovania do SO Sadové úpravy.
Na základe uvedených skutočností nájom pozemkov registra „C“ parc. č. 738/6;
738/37; 738/38; 738/108; 738/107, k.ú. Rača 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, že na požadovaných pozemkoch bude spoločnosť realizovať
vybudovanie chodníka, komunikácie, parku, a pozemky parc. č. 738/108; 738/107 zasiahnu
pod časť rozostavanej stavby súvisiacej s realizáciou „Polyfunkčného súboru Rača –
Rustaveliho“, pričom nájomnú zmluvu potrebuje žiadateľ na preukázanie právneho vzťahu
k pozemkom v stavebnom konaní, čím preukáže právo uskutočniť na požadovaných
pozemkoch uvedenú stavbu (v súlade s §38 a §58 ods. 2 Stavebného zákona v platnom znení).
Iné formy prenechania pozemku do nájmu vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy,
uvedené § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí poukazujúc na podmienky v rozhodnutí
o stavebnom povolení by nebolo vhodné aplikovať pre tento prípad.
STANOVISKÁ K NÁJMU POZEMKOV :
• Oddelenie územného rozvoja – územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007,
v znení zmien a doplnkov stanovuje pre územie, ktorého súčasťou sú pozemok
parc. č. 738/6, 738/37, 738/38 (738/108, 738/107), funkčné využitie územia:
- zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti, kód 501, rozvojové územie,
regulačná kód H, v predmetnom území je evidovaná električková trať.
Územia slúžiace predovšetkým pre umiestnenie polyfunkčných objektov bývania
a občianskej vybavenosti.
Ďalšie podmienky sú uvedené v priloženom stanovisku.
• Oddelenie dopravného inžinierstva – k nájmu predmetných pozemkov nemá námietky.
• Referát cestného správneho orgánu – z hľadiska cestného správneho orgánu sa
nevyjadruje
• Oddelenie správy komunikácii – bez pripomienok
• Oddelenie územných generelov a GIS – okrajom pozemku sú evidované prechody
22kV káblových vedení, po overení trasy u prevádzkovateľa siete tento stanoví aj
podmienky pre navrhované stavebné aktivity.
Podmienka je zapracovaná v návrhu nájomnej zmluvy v čl. IV ods. 7.
• Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene – Pozemky sú prevažne spevnené
plochy bez zelene, nájom pozemkov za účelom realizácie polyfunkčného súboru nie
je v rozpore so záujmami životného prostredia, ochrany mestskej zelene, územnou ani
druhovou ochranou prírody a krajiny.
• Finančné oddelenie – neeviduje pohľadávky voči žiadateľovi
• Oddelenie miestnych daní a poplatkov - neeviduje voči žiadateľovi žiadne
pohľadávky.
• Oddelenie legislatívno-právne – voči žiadateľovi hlavné mesto neeviduje žiadny
súdny spor.
Stanovisko starostu mestskej časti Bratislava - Rača - súhlasí s nájmom predmetných
pozemkov.
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 28 10. 2015 na internete a na
úradnej tabuli svoj zámer prenajať uvedené pozemky z dôvodu hodného osobitného
zreteľa.

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
odporúča MsZ schváliť podľa § 9a ods.8 písm.e zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom pozemkov
registra „C“ v Bratislave, k. ú. Rača parc. č. 738/6 – ostatné plochy vo výmere 878 m2,
parc. č. 738/37 – ostatné plochy vo výmere 506 m2, parc. č. 738/38 – ostatné plochy vo
výmere 152 m2,
parc. č. 738/107 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 53 m2, parc. č.
738/108 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 m2, spoločnosti INTERCOM
Development s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava IČO: 35 866 110, za účelom
vybudovania a užívania chodníka na časti pozemkov parc. č. 738/37, parc. č. 738/6, parc. č.
738/38, celkovo o výmere 134 m2, vybudovania a užívania komunikácie na časti pozemkov
parc. č. 738/37, parc. č. 738/6,
parc. č. 738/38, celkovo o výmere 638 m2, vybudovania
a užívania parku na časti pozemkov parc. č. 738/37, parc. č. 738/6, parc. č. 738/38, celkovo
o výmere 764 m2 a majetkovoprávneho usporiadania a užívania časti pozemkov pod stavbou
na parc. č. 738/108, parc. č. 738/107 celkovo o výmere 57 m2 pre realizáciu „Polyfunkčného
súboru Rača – Rustaveliho“, spolu o celkovej 1593 m2 na dobu neurčitú za nájomné 14,00
Eur/m2/rok, čo pri výmere 1593 m2 predstavuje ročne sumu vo výške 22 302,00 Eur odo dňa
nadobudnutia účinnosti zmluvy s tým, že žiada doplniť úhradu za užívanie pozemkov za
obdobie 2 roky spätne čo bolo v materiáli dopracované.

ZMLUVA O NÁJME POZEMKOV
č. 08-83-xxxx-15-00
Zmluvné strany :
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Zastupuje:
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Peňažný ústav:
Československá obchodná banka, a. s
Číslo účtu - IBAN: SK5875000000000025826343
BIC SWIFT
: CEKOSKBX
Variabilný symbol: 883xxxx15
00603481
IČO:
DIČ:
2020372596
(ďalej len „prenajímateľ“ )
a
2. Obchodné meno : INTERCOM Development s.r.o.
Sídlo :
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
Zastupuje :
Darina Töröková, konateľka
PhDr.Pavel Komorník, M.B.A., konateľ
podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka číslo 29685/B
Peňažný ústav : xxxxxxxxxx
Číslo účtu -IBAN: xxxxxxxxxx
BIC SWIFT
: xxxxxxxxxx
IČO :
35 866 110
xxxxxxxxxx
DIČ :
IČ DPH :
xxxxxxxxxx
(ďalej len „nájomca“)

uzatvárajú podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka túto zmluvu o nájme pozemku :

Článok I
Predmet a účel nájmu
1. Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľností - pozemkov v Bratislave, k.ú. Rača, zapísaných
v údajoch Okresného úradu Bratislava, katastrálneho odboru, ako pozemky registra „C“
parc. č. 738/6 – ostatné plochy vo výmere 878 m², parc. č. 738/37 – ostatné plochy
vo výmere 506 m², parc. č. 738/38 – ostatné plochy vo výmere 152 m², parc. č. 738/107 –
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 53 m², parc. č. 738/108 – zastavané plochy a
nádvoria vo výmere 4 m², evidované na LV č. 1248.

2. Prenajímateľ prenecháva a nájomca prijíma do nájmu za podmienok a podľa ods.1 tohto
článku tejto zmluvy pozemky registra „C“ parc. č. 738/6 – ostatné plochy vo výmere
878 m², parc. č. 738/37 – ostatné plochy vo výmere 506 m², parc. č. 738/38 – ostatné
plochy vo výmere 152 m², parc. č. 738/107 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere
53 m², parc. č. 738/108 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 m², ku ktorým má
prenajímateľ preukázané vlastníctvo evidované na LV č. 1248, k.ú. Rača (ďalej len
„predmet nájmu“ alebo „pozemok“). Kópia z katastrálnej mapy tvorí neoddeliteľnú
súčasť tejto zmluvy.
3. Účelom nájmu je vybudovanie a užívanie chodníka na časti pozemkov parc. č. 738/37,
parc. č. 738/6, parc. č. 738/38, celkovo o výmere 134 m2, vybudovanie a užívanie
komunikácie na časti pozemkov parc. č. 738/37, parc. č. 738/6, parc. č. 738/38, celkovo
o výmere 638 m2, vybudovanie a užívanie parku na časti pozemkov parc. č. 738/37,
parc. č. 738/6, parc. č. 738/38, celkovo o výmere 764 m2 a majetkovoprávne usporiadanie
a užívanie pozemkov pod stavbou parc. č. 738/108, parc. č. 738/107 celkovo o výmere
57 m2 pre realizáciu „Polyfunkčného súboru Rača – Rustaveliho“, spolu o celkovej
1593 m2.
4.

Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu využívať výlučne na dohodnutý účel. Pre prípad
porušenia tejto povinnosti, zmluvné strany dojednali zmluvnú pokutu v súlade s ust. § 544
a nasl. Občianskeho zákonníka, ktorú je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi
vo výške 17,00 Eur za každý, aj začatý deň trvania porušenia tejto povinnosti.

5. Nájomca prehlasuje, že je oboznámený so stavom predmetu nájmu, že tento je v stave
spôsobilom na dohodnuté užívanie.

Článok II
Vznik, doba a ukončenie nájmu
1. Nájom sa dojednáva na dobu neurčitú a začne plynúť dňom nadobudnutia účinnosti tejto
zmluvy podľa článku V ods. 13 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) odstúpením od tejto zmluvy prenajímateľom bez prechádzajúceho písomného
upozornenia a bez akýchkoľvek ďalších záväzkov a povinností voči nájomcovi
da/ v prípade 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
porušením článkom IV ods. 3 tejto zmluvy,
dc/ ak nebude vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie na realizáciu stavby do ......
e) odstúpením od zmluvy v súlade s touto zmluvou a/alebo s príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka.
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3.

V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva zrušuje dňom doručenia oznámenia
o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.

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 ......2015
vo výške : 14,00 Eur/m2/rok – od dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy čo
predstavuje pri výmere 1593 m2 ročne sumu 22 302,00 Eur.
2. Nájomca sa zaväzuje uhradiť za bezdôvodné užívanie pozemkov spätne za dva roky naraz
finančnú čiastku 44604,00 Eur (22 302,00 Eur x 2) v lehote do 30 dní odo dňa
nadobudnutia účinnosti zmluvy o nájme pozemku na účet prenajímateľa č. IBAN
SK5875000000000025828453, BIC SWIFT CEKOSKBX, variabilný symbol
VS 883xxxx15 v Československej obchodnej banke, a.s
3. Nájomca sa zaväzuje nájomné podľa odseku 1 tohto článku uhrádzať počnúc dňom
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy v súlade s článkom V ods.13 tejto zmluvy
v pravidelných štvrťročných splátkach vo výške 5 575,50 Eur, vždy do 15. dňa príslušného
kalendárneho štvrťroka na účet prenajímateľa č. IBAN SK5875000000000025828453,
BIC SWIFT CEKOSKBX, variabilný symbol VS 883xxxx15 v Československej
obchodnej banke, a.s.
2. Pomernú časť nájomného za obdobie od podpísania tejto zmluvy do najbližšie splatného
kalendárneho štvrťroka, nasledujúceho po podpísaní tejto zmluvy, sa nájomca zaväzuje
uhradiť do 15 dní od podpísania tejto zmluvy. Alikvotná časť nájomného sa vypočíta tak,
že štvrťročné nájomné sa vydelí počtom dní v príslušnom štvrťroku a táto čiastka sa
vynásobí počtom dní odo dňa podpísania tejto zmluvy do konca kalendárneho štvrťroka.
3. V prípade, že nájomca pri platbe neuvedie obdobie, za ktoré sa úhrada platí, alebo uvedie
obdobie, ktoré už bolo uhradené, alebo ak z úhrady nebude zrejmé, za ktoré obdobie
nájomca úhradu poukazuje, je obdobie, ktoré bude úhradou pokryté, oprávnený určiť
prenajímateľ sám; prenajímateľ spravidla pokryje najstaršiu splatnú pohľadávku.
4. Nájomné a ostatné finančné plnenia sa považujú za uhradené dňom pripísania na účet
prenajímateľa.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nájomca nezaplatí nájomné alebo pomernú časť
nájomného alebo úhradu za bezdôvodné užívanie 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.
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6. Prenajímateľ je oprávnený meniť každoročne k 1.4. (od 2. štvrťroka príslušného
kalendárneho roka) výšku nájomného dohodnutého v tejto zmluve o výške miery inflácie
stanovenú Štatistickým úradom SR za bezprostredne predchádzajúci kalendárny rok
a zverejnenú Štatistickým úradom SR v januári nasledujúceho roka. Zvýšenie nájomného
prenajímateľ oznámi nájomcovi písomne, zaslaním doporučenej zásielky na adresu podľa
čl. IV bodov 11 a 15 tejto zmluvy. Zvýšené nájomné je nájomca povinný platiť za obdobie
od 1.4. v termínoch splatnosti nájomného dohodnutých v tejto zmluve. V prípade, že
oznámenie o zvýšení nájomného bude nájomcovi doručené po splatnosti nájomného za
2.štvrťrok, zaplatí nájomca rozdiel medzi pôvodným nájomným a nájomným zvýšeným
o mieru inflácie v lehote 15 dní od doručenia oznámenia.

Článok IV
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 sa ďalej zaväzuje hradiť zo svojho všetky miestne
poplatky, ktoré budú spojené s predmetom nájmu.
3. Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu alebo inej dispozície tretej
osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. Za porušenie tejto
povinnosti je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu v sume 17,00
Eur za každý, aj začatý deň trvania porušenia tejto povinnosti..
4. Nájomca je povinný predložiť prenajímateľovi kópiu právoplatného kolaudačného
rozhodnutia na stavbu na predmete nájmu 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 333,00 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.
5. Nájomca na predmete nájmu preberá povinnosti prenajímateľa ako vlastníka, a to aj tie
ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných nariadení Hlavného mesta SR Bratislavy a
mestskej časti Bratislava - Rača 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. Zodpovednosť za škody na predmete nájmu sa riadi ustanoveniami VI. časti, prvej
a druhej hlavy Občianskeho zákonníka.
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7. Pri stavebných prácach je nájomca povinný overiť trasu prechodu 22kV káblových
vedení cez prenajaté pozemky u prevádzkovateľa siete, ktorý stanoví podmienky pre
navrhované stavebné aktivity. Za porušenie tejto povinnosti je nájomca povinný zaplatiť
prenajímateľovi zmluvnú pokutu v sume 333,00 Eur.
8. Nájomca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznamovať všetky skutočnosti majúce
vplyv na predmetný nájom (zmena obchodného mena spoločnosti, sídlo spoločnosti
a pod.). Za porušenie tohto záväzku je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú
pokutu v sume 100,00 Eur.
9. 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.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že pre potreby doručovania akejkoľvek písomnosti bude
miestom doručenia nájomcu :
a) sídlo nájomcu, zapísané v obchodnom registri,
b) adresa trvalého pobytu štatutárneho zástupcu nájomcu,
c) miesto, kde bude štatutárny zástupca nájomcu, príp.osoba oprávnená konať v mene
nájomcu, zastihnutý.
11. Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že písomnosť doručená do miesta doručenia
podľa odseku 13. 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 13. tohto článku a iná adresa
nebude prenajímateľovi známa, považuje sa písomnosť za nájomcovi doručenú tretím
dňom odo dňa jej uloženia na pošte, a to aj v prípade, že sa nájomca o tom nedozvie.
12. Nájomca sa zaväzuje pri realizácii investičného zámeru postupovať v zmysle platného
VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území
hlavného mesta a to najmä § 8 tohto VZN, ktorý hovorí : „Ak pri investičnej výstavbe
dochádza k likvidácii zelene, je investor povinný v lokalite určenej miestnym úradom
príslušnej mestskej časti, zriadiť novú zeleň minimálne v rozsahu zodpovedajúcom ploche
zrušenej zelene pred kolaudáciou stavby. Do odovzdania novej zelene správcovi zelene
zodpovedá investor za jej údržbu.“ Za nesplnenie tejto povinnosti je prenajímateľ
oprávnený požadovať od nájomcu sankcie v zmysle VZN hlavného mesta SR Bratislavy
č. 8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta. Nájomca sa súčasne
zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom
zaslanej faktúry.

Článok V
Záverečné ustanovenia
1.

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.
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2.

Zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že dňom podpísania Zmluvy o bezodplatnom
prevode vybudovaných stavieb na predmete nájmu podľa tejto zmluvy do majetku
prenajímateľa, príde k zúženiu predmetu nájmu o tie časti predmetu nájmu, ktoré budú
predmetom Zmluvy o bezodplatnom prevode. Za prenajímateľa bude pre potreby
naplnenia tohto ustanovenia v takomto prípade konať oddelenie správy nehnuteľností
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že budú odovzdané do správy prenajímateľa
všetky stavby postavené nájomcom na predmete nájmu podľa tejto zmluvy a bude medzi
prenajímateľom a nájomcom podpísaná Zmluva o bezodplatnom prevode k týmto
stavbám na predmete nájmu, táto zmluva sa ukončí dohodou.
4.

Predpokladom na prevzatie vybudovaných stavieb do majetku prenajímateľa podľa
ods. 1, 2 tohto článku je súčasné podpísanie protokolu medzi zmluvnými stranami
o prevzatí stavieb do správy prenajímateľa. Za prenajímateľa bude pre potreby naplnenia
tohto ustanovenia konať oddelenie správy komunikácií Magistrátu hlavného mesta SR
Bratislavy.

5. Pre zúženie nájmu prípadne ukončenie nájmu podľa ods.2,3 tohto článku je rozhodujúce
podpísanie Zmluvy o bezodplatnom prevode.
6. V prípade, že nedôjde k uzatvoreniu Zmluvy o bezodplatnom, prevode stavieb podľa ods.
2,3,4 tohto článku, táto nájomná zmluva ostáva naďalej v platnosti.
7.

Pre právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia
Občianskeho zákonníka a ostatných platných všeobecne záväzných právnych predpisov.

8. Pokiaľ sú v tejto zmluve, jej dodatkoch 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 nich platnom znení. V prípade, ak sa niektoré
ustanovenie tejto zmluvy ukáže (alebo sa neskôr stane) neplatným alebo neúčinným alebo
neopakovateľným, 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 neplánovaného alebo neúčinného alebo neaplikovateľného
ustanovenia a to v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia výzvy jednej zmluvnej
strany druhej zmluvnej strane.
9.

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.

10. Nájom pozemku schválilo Mestské zastupiteľstvo hl. mesta SR Bratislavy uznesením
č. ..../2015 zo dňa .......... v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uznesenie mestského
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zastupiteľstva podľa predchádzajúcej vety je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako jej
príloha.
11. Zmluva sa vyhotovuje v 7-ich vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých po jej
podpísaní zmluvnými stranami prenajímateľ obdrží 5 vyhotovení a nájomcovia
2 vyhotovenia.
12. 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.
13. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa podľa ustanovení § 47a ods. 1 zákona
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 546/2010 Z. z. a § 5a zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
14. 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

Nájomcovia :
INTERCOM Development s.r.o.

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

..................................................................
Darina Töröková, konateľka

.................................................................
PhDr. Pavel Komorník, M.B.A.
konateľ
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Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 2.11.2015
___________________________________________________________________________

1. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov
v Bratislave, parc. č. 738/6, parc. č. 738/37, parc. č. 738/38, parc. č. 738/107, parc. č. 738/108
k. ú. Rača, spoločnosti INTERCOM Development s.r.o. so sídlom v Bratislave

Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
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 pozemkov registra „C“ v Bratislave, k. ú. Rača
2
2
parc. č. 738/6 – ostatné plochy vo výmere 878 m , parc. č. 738/37 – ostatné plochy vo výmere 506 m ,
2
parc. č. 738/38 – ostatné plochy vo výmere 152 m , parc. č. 738/107 – zastavané plochy a nádvoria vo
2
2
výmere 53 m , parc. č. 738/108 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 m , spoločnosti
INTERCOM Development s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava IČO 35 866 110, za účelom
vybudovania a užívania chodníka na časti pozemkov parc. č. 738/37, parc. č. 738/6, parc. č. 738/38,
2
celkovo o výmere 134 m , vybudovania a užívania komunikácie na časti pozemkov parc. č. 738/37,
2
parc. č. 738/6,
parc. č. 738/38, celkovo o výmere 638 m , vybudovania a užívania parku na časti
2
pozemkov parc. č. 738/37, parc. č. 738/6, parc. č. 738/38, celkovo o výmere 764 m
a majetkovoprávneho usporiadania a užívania časti pozemkov pod stavbou na parc. č. 738/108, parc.
2
č. 738/107 celkovo o výmere 57 m pre realizáciu „Polyfunkčného súboru Rača – Rustaveliho“, spolu
2
2
2
o celkovej 1593 m na dobu neurčitú za nájomné 14,00 Eur/m /rok, čo pri výmere 1593 m
predstavuje ročne sumu vo výške 22 302,00 Eur odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
s podmienkami:
1. Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v mestskom
zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná toto
uznesenie stratí platnosť.
2. Nájomca uhradí za bezdôvodné užívanie pozemkov spätne za obdobie od 20.04.2015 do
podpisu zmluvy o nájme pozemku finančnú čiastku, ktorá vychádza zo sadzby
2
14,00 Eur/m /rok v súlade s Rozhodnutím č. 28/2011 primátora hlavného mesta SR
Bratislavy, ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné
bremeno. Uvedené bude zakomponované do zmluvy o nájme pozemkov.
Hlasovanie:
prítomní: 12, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 3

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ žiada doplniť úhradu za
užívanie pozemkov za obdobie 2 roky spätne
Hlasovanie:
prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0

Za správnosť opisu : Ing.Henrieta Mičúchová, v.r.
V Bratislave, 2.11.2015

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu
pozemkov v Bratislave, parc. č. 738/6, parc. č. 738/37, parc. č. 738/38, parc. č. 738/107,
parc. č. 738/108, k. ú. Rača, spoločnosti INTERCOM Development s.r.o., so sídlom
v Bratislave
kód uzn. 5.3
5.3.1
5.3.5

Uznesenie č. 177/2015
zo dňa 05. 11. 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 pozemkov registra „C“
v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 738/6 - ostatné plochy vo výmere 878 m2, parc. č. 738/37 ostatné plochy vo výmere 506 m2, parc. č. 738/38 - ostatné plochy vo výmere 152 m2,
parc. č. 738/107 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 53 m2, parc. č. 738/108 - zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 4 m2, spoločnosti INTERCOM Development s.r.o.,
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO 35866110, za účelom vybudovania a užívania chodníka
na časti pozemkov parc. č. 738/37, parc. č. 738/6, parc. č. 738/38, celkovo vo výmere 134 m2,
vybudovania a užívania komunikácie na časti pozemkov parc. č. 738/37, parc. č. 738/6,
parc. č. 738/38, celkovo o výmere 638 m2, vybudovania a užívania parku na časti pozemkov
parc. č. 738/37, parc. č. 738/6, parc. č. 738/38, celkovo vo výmere 764 m2,
a majetkovoprávneho usporiadania a užívania časti pozemkov pod stavbou na parc.
č. 738/108, parc. č. 738/107 celkovo o výmere 57 m2, pre realizáciu „Polyfunkčného súboru
Rača - Rustaveliho“, spolu v celkovej výmere 1 593 m2, na dobu neurčitú, za nájomné
14,00 Eur/m2/rok, čo pri výmere 1 593 m2 predstavuje ročne sumu vo výške 22 302,00 Eur
odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy,
s podmienkami:
1. 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.
2. Nájomca uhradí za bezdôvodné užívanie pozemkov spätne za dva roky naraz finančnú
čiastku 44 604,00 Eur (22 302,00 Eur x 2), ktorá vychádza zo sadzby
14,00 Eur/m2/rok v súlade s Rozhodnutím č. 28/2011 primátora hlavného mesta SR
Bratislavy, ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné
bremeno, do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o nájme pozemku.
---

