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Návrh uznesenia 
 

  Mestská rada po prerokovaní materiálu 
 

odporúča 
 

  Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
schváliť 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 pozemkov 
v k. ú. Nivy, registra „C“ KN parc. č. 10132/11 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 
7 723 m², parc. č. 10132/1 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2 382 m² a stavby so súpis. 
č. 17531, druh stavby – 1, popis stavby – Garážová hala, Bazová 8, zapísaných na LV č. 797, 
s cieľom plnenia úloh vyplývajúcich zo zriaďovateľskej listiny príspevkovej organizácie 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - Komunálny podnik Bratislavy so sídlom 
Technická 6, Bratislava, na dobu neurčitú, za nájomné: 

 
Alternatíva 1 
1,00 eur/rok, za celý predmet nájmu, 

 
Alternatíva 2 
1. 7,00 eur/m²/rok, za pozemok užívaný ako prístup, čo pri výmere 7 723 m² predstavuje sumu      
ročne  54 061,00 eur, 
 
2. 19,00 eur/m²/rok, za pozemok pod stavbou - Garážová hala Bazová 8, čo pri výmere 2 382 m² 
predstavuje sumu ročne 45 258,00 eur, 
 
3. 42,00 eur/m²/rok za stavbu, čo pri výmere 2 382 m² predstavuje ročne sumu 30 186,25 eur.  
  
Ročné nájomné spolu predstavuje sumu 129 505,25 eur. 
 
S podmienkou: 

 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva 
nebude nájomcom podpísaná v uvedenej lehote, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
Návrh na schválenie nájmu pozemkov registra „C“ KN nájom pozemkov v k. ú. Nivy, parc. č. 
10132/11,  parc. č. 10132/1  a stavby so súpis. č. 17531, popis stavby – Garážová hala Bazová 
8, Nivy 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, pre 
príspevkovú organizáciu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - Komunálny podnik 
Bratislavy so sídlom Technická 6, Bratislava, s cieľom plnenia úloh vyplývajúcich 



 

 

zo zriaďovateľskej listiny, predkladáme 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, že Komunálny podnik Bratislavy je príspevková organizácia hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorej jediným zakladateľom je hlavné mesto Slovenskej 
republiky Bratislava, a ktorá bola založená za účelom plnenia úloh vo verejnom záujme, ktoré 
zriaďovateľovi vyplývajú zo zákona  Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom 
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, najmä s cieľom 
vykonávania letnej a zimnej  údržby pozemných komunikácií, cyklotrás, parkovísk, 
inžinierskych objektov a cestnej (dopravnej) zelene, spevnených verejných priestranstiev, 
vykonávania údržby plôch verejnej zelene, parkov, ktoré sú vo vlastníctve a v správe hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy a verejných priestranstiev, údržby zverených parkov vo 
vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, opravy povrchov vozoviek 
a chodníkov komunikácií, vykonávania výmeny a  údržby zvislého a vodorovného dopravného 
značenia, vysýpania odpadkových košov, údržby areálov, objektov, strojov, vozidiel a cyklotrás 
vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, údržby a opravy mestského 
mobiliáru, vykonávania urgentných zásahov pri havarijných situáciách, vykonávania nakládok, 
vykládok a prevozu materiálu pre organizácie a zložky hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, vykonávania servisných, opravárenských, stavebných, natieračských, stolárskych, 
zámočníckych a pomocných prác pre zriaďovateľa  a ním zriadené organizácie, atď. 

 

 
    
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Dôvodová správa 
 

PREDMET :  Nájom pozemkov registra  „C“ KN parc. č. 10132/11, parc. č. 10132/1 
a stavby súp. č. 17531 popis stavby – Garážová hala vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, k. ú. Nivy 

 
ŽIADATEĽ :  Komunálny podnik Bratislavy, príspevková organizácia hl. m. SR  

                               Bratislavy 
                         Technická 6 
                         821 04 Bratislava 
 
ZASTUPUJE: Oddelenie komunálneho podniku 
    

 
ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKOV registra „C“ KN: 

                                                 celková                 výmera 
       k. ú.        Parc. č.          LV            druh pozemku                    výmera              na prenájom   
      Nivy     10132/11         797        zast. plocha a nádvorie         7 723 m²                7 723 m² 
      Nivy     10132/1           797        zast. plocha a nádvorie         2 382 m²                2 382 m² 
 

 
ŠPECIFIKÁCIA  STAVBY: 

 
      k. ú.       LV        sup. č.      druh stavby             popis stavby                       na pozemku parc. č.    
     Nivy       797       17531                  1               Garážová hala, Bazová  8              10132/1 

 
Pozemky a stavba sú vo vlastníctve hlavného mesta, nie sú zverené do správy 
mestskej časti Bratislava-Ružinov.  Neboli na ne uplatnené reštitučné nároky. 
 
ÚČEL NÁJMU: 
plnenie úloh vyplývajúcich zo zriaďovateľskej listiny príspevkovej organizácie hlavného mesta 
SR Bratislavy - Komunálny podnik Bratislavy. 
 
DOBA  NÁJMU :  Nájomná zmluva bude uzavretá  na dobu neurčitú. 

 
VÝŠKA NAVRHOVANÉHO  NÁJOMNÉHO :   
Je stanovené v alternatívach: 
 
Alternatíva 1 – podľa návrhu žiadateľa 
1,00 eur/rok, za celý predmet nájmu, 

 
Alternatíva 2 
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 121 – 
prístup na pozemok na nepodnikateľské účely, položka 16 – pod objektami). 
A podľa valuácie CBRE - Prehľad minimálnej výšky nájomného za nebytové priestory – 
tabuľka nebytový priestor Bazová 8 ako: NP sklady Komunálneho podniku+ bazár OLO – 3,50 
eur/m²/mesiac, ktorá bola schválená Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 1191/2022 zo dňa 07.04.2022 
 
 

 
1. 7,00 eur/m²/rok, za pozemok užívaný ako prístup, čo pri výmere 7 723 m² predstavuje sumu      



 

 

ročne  54 061,00 eur, 
 
2. 19,00 eur/m²/rok, za pozemok pod stavbou - Garážová hala Bazová 8, čo pri výmere 2 382 
m² predstavuje sumu ročne 45 258,00 eur, 
 
3. 3,50 eur/ m²/mesiac (t. j. 42,00 eur/m²/rok) za stavbu, čo pri výmere 2 382 m² predstavuje  
ročne sumu 100 044,00 Eur.  
  
Ročné nájomné spolu predstavuje sumu 199 363,00 eur. 
 

 
  SKUTKOVÝ  STAV :              

                     
 Príspevková organizácia hl. m. SR Bratislavy Komunálny podnik Bratislavy sa zriaďuje na 
plnenie úloh vo verejnom záujme, ktoré zriaďovateľovi vyplývajú zo zákona  Slovenskej 
národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 
neskorších predpisov. 

  
 Hlavným predmetom činnosti mestskej príspevkovej organizácie Komunálneho podniku 
Bratislavy je:  

a) vykonávanie letnej a zimnej  údržby pozemných komunikácií, cyklotrás, parkovísk, 
inžinierskych objektov a cestnej (dopravnej) zelene, spevnených verejných     
priestranstiev, 

b) vykonávanie údržby plôch verejnej zelene, parkov, ktoré sú vo vlastníctve a v správe 
Bratislavy a verejných priestranstiev vrátane kosby, okopávania štvorcov a kríkových 
skupín, rezu kríkov a živých plotov, polievanie zelene, orezov a výrubov stromov, 

c) údržba zverených parkov vo vlastníctve hlavného Mesta SR Bratislavy,   
d) opravy povrchov vozoviek a chodníkov komunikácií,  
e) vykonávanie výmeny a  údržby zvislého a vodorovného dopravného značenia,  
f) vysýpanie odpadkových košov,  
g) údržba areálov, objektov, strojov, vozidiel a cyklotrás vo vlastníctve Hlavného mesta SR 

Bratislavy, 
h) údržba a opravy mestského mobiliáru,  
i) urgentné zásahy pri havarijných situáciách v meste,  
j) vykonávanie nakládok, vykládok a prevoz materiálu pre organizácie a zložky mesta,  

k) servisné, opravárenské, stavebné, natieračské, stolárske, zámočnícke a pomocné práce pre 
zriaďovateľa  a ním zriadené organizácie. 
 

              Novovznikajúcu príspevkovú organizáciu hlavného mesta SR Bratislavy – Komunálny 
podnik Bratislavy, Technická 6, 821 04 Bratislava zastupuje oddelenie komunálneho podniku, 
ktoré sa obrátilo na sekciu správy nehnuteľností, oddelenie majetkových vzťahov so žiadosťou 
o nájom pozemkov registra „C“ KN parc. č. 10132/11, vo výmere 7 723 m², parc. č. 10132/1, vo 
výmere 2 382 m² a stavby so súp. č. 17531, popis stavby – Garážová hala, Bazová 8. 
Požadované pozemky a stavbu plánuje užívať na skladovanie materiálu, techniky a v budove 
servis techniky a uskladnenie soli. 

 
      Návrh na schválenie nájmu pozemkov registra „C“ KN nájom pozemkov v k. ú. Nivy, parc. 
č. 10132/11,  parc. č. 10132/1  a stavby so súp. č. 17531, popis stavby – Garážová hala Bazová 
8, Nivy 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, pre 
 príspevkovú organizáciu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - Komunálny podnik 
Bratislavy, so sídlom Technická 6, Bratislava, za účelom plnenia úloh vyplývajúcich zo 
zriaďovateľskej listiny, predkladáme 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, že Komunálny podnik Bratislavy je príspevková organizácia hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorej jediným zakladateľom je hlavné mesto Slovenskej 
republiky Bratislava, a ktorá bola založená za účelom plnenia úloh vo verejnom záujme, ktoré 
zriaďovateľovi vyplývajú zo zákona  Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom 
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, najmä za účelom 
vykonávania letnej a zimnej  údržby pozemných komunikácií, cyklotrás, parkovísk, 
inžinierskych objektov a cestnej (dopravnej) zelene, spevnených verejných priestranstiev, 
vykonávania údržby plôch verejnej zelene, parkov, ktoré sú vo vlastníctve a v správe hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy a verejných priestranstiev, údržby zverených parkov vo 
vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, opravy povrchov vozoviek a 
chodníkov komunikácií, vykonávania výmeny a  údržby zvislého a vodorovného dopravného 
značenia, vysýpania odpadkových košov, údržby areálov, objektov, strojov, vozidiel a cyklotrás 
vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, údržby a opravy mestského 
mobiliáru, vykonávania urgentných zásahov pri havarijných situáciách, vykonávania nakládok, 
vykládok a prevozu materiálu pre organizácie a zložky hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, vykonávania servisných, opravárenských, stavebných, natieračských, stolárskych, 
zámočníckych a pomocných prác pre zriaďovateľa  a ním zriadené organizácie, atď. 

 

 
STANOVISKÁ   K  NÁJMU : 

 
• Oddelenie usmerňovania investičnej činnosti – o územnoplánovaciu informáciu bolo 
požiadané listom zo dňa 28.3.2022.  
• Stanovisko technickej infraštruktúry – o stanovisko bolo požiadané listom zo dňa 28.3.2022. 

• Oddelenie životného prostredia – o stanovisko bolo požiadané listom zo dňa  28.3.2022. 

• Oddelenie  tvorby mestskej zelene – o stanovisko bolo požiadané listom zo dňa 28.3.2022. 

• Oddelenie dopravného inžinierstva – o stanovisko bolo požiadané listom zo dňa 28.3.2022. 

• Oddelenie dopravných povolení - referát cestného správneho orgánu – o stanovisko bolo 
požiadané listom zo dňa 28.3.2022. 

• Referát cyklodopravy – stanovisko bolo požiadané listom zo dňa 28.3.2022. 
• Oddelenie parkovania – stanovisko bolo požiadané listom zo dňa 28.3.2022. 
• Oddelenie správy komunikácií – stanovisko zo dňa 8.4.2022, z hľadiska správcu miestnych 
ciest uvádza, že sa nejedná o cestný pozemok v správe OSK. 

• Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky – stanovisko zo dňa 06.04.2022 - nemá pripomienky 
k nájmu pozemku.  

• Oddelenie miestnych daní a poplatkov – stanovisko zo dňa 05.04.2022 - odporúča nájom 
predmetného pozemku. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ml MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA Primaciálne nám. 1
SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY P.O.Box 192
Oddelenie komunálneho podniku 814 99 Bratislava

Sekcia správy nehnuteľností

Váš list Naše poradové číslo Vybavuje / Linka V Bratislave
MAGS / / J D e n i s a  Dvoranová 09.03.2022

, +4212 59356105
ŕf4C^ O'H!/

VEC: Žiadosť o nájom Bazova 8, Bratislava 821 08

dovoľujeme si Vás požiadať o nájom nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislava, nachádzajúcich sa v areáli Bazová 8 v Bratislave, a to pozemky parcely registra 
„C“ s pare. č. 10132/11, a stavieb so súpis. č. 10132/1, zapísané na liste vlastníctva č. 797, k. 
ú. Nivy. O vyššie uvedený prenájom nehnuteľností žiadame na skladovanie materiálu, 
techniky, a v budove servis techniky, uskladnenie solí Komunálneho podniku hlavného 
mesta SR Bratislavy.
Prenájom nehnuteľností žiadame na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 1,- Eur/rok.

Ing. Mgr. Róbert Motnár
vedúcroddelenia

TELEFON EMAIL IČO ONLINE
+421 2 5935 6105 denisa.dvoranova@bratislava.sk 00 603 481 www.bratislava.sk
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úrad  geodézie, kartogra fie  a katastra S lovenskej repub liky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Okres: Bratislava U Vytvorené cez katastrálny portál
Obec: B A -m .č . R U Ž IN O V  Dátum vyhotovenia 19.04.2022

Katastrálne územie: N iv y  Čas vyhotovenia; 17 :24 :30

ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č.
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

797

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

Parcelné čísío Výmera v  m 2 D ruh pozem ku S pôsob využ. p. U m ie s i pozem ku P rávny vzťah D ruh ch.n.

10132/ 1 2382 zastavaná p locha a nádvorie 16 1 2

Legenda:
Spôsob využívania pozemku:

16 - Pozemok, na ktorom je  postavená nebytová budova označená súpisným číslom  
Umiestnenie pozemku:

1 - Pozemok Je umiestnený v zastavanom území obce 
Právny vzťah:

2  -  Nájom k  pozemku 
Ostatné parcely nevyžiadané

Súpisné č ís lo  na parce le  čís lo

17531 10132/ 1 
Legenda:
Druh stavby:

1 - Priemyselná budova 
Kód umiestnenia stavby:

1 - Stavba postavená na zemskom povrchu 
Ostatné stavby nevyžiadané

Stavby
D ruh s tavby  P op is  s tavby D ruh ch.n. U m ie s i s tavby

1 Garážová hala, Bazová 8

CAST B: VLASTNÍCI A INE OPRÁVNENE OSOBY
Por. č ís lo  P riezvisko , m eno (názov), rodné p riezv isko , dátum  narodenia, rodné  č ís lo  (IČO) a S po luv las tn ícky  p o d ie l 

m iesto  trva lého  p o b y tu  (síd lo) vlastníka

Účastník právneho vzťahu; V lastn ík

1 H lavné m esto S lovenske j repub liky  Bratis lava, Prim aciá lne nám estie 1, 
B ratis lava, PSČ 814 99, SR 

603481 

RU/45/1897/82 - VZ 25/82 
Z iadost o zapis EU/34/8962/78 - VZ 14/79

1 / 1

IC O :

T itu l nadobudnutia  
T itu l nadobudnutia  
T itu l nadobudnutia  
T itu l nadobudnutia  
T itu l nadobudnutia  
T itu l nadobudnutia  
T itu l nadobudnutia  
T itu l nadobudnutia

T itu l nadobudnutia  
T itu l nadobudnutia  
T itu l nadobudnutia  
T itu l nadobudnutia  
T itu l nadobudnutia  
T itu l nadobudnutia  
T itu l nadobudnutia  
T itu l nadobudnutia  
T itu l nadobudnutia  
T itu l nadobudnutia

Nz. 32/85/403/Fin - VZ 64/86
ž iadosť o zápis zo dňa 26.4.1993 - VZ 227/93
Ž ia d o sť zn. OSM/93/Sch o  zápis de lim itačného p ro toko lu  zo  dňa 28.6.1993 - VZ 378/93 
Ž iadosť o zápis do  KN '  de lim itačný p ro toko l - VZ 286/94 
Ž ia d o sť o zápis č. OSM/57/94/Sch - VZ 347/94
Ž iadosť o  zápis do  KN • p ro toko l o prevode nehnute ľného m ajetku sp rávy pozem kých 
kom un ikác ii! - VZ 468/94 
GP Č.187-94029-11 ■ VZ 88/95 
Ž iadosť-OSM  2/95/Sch - VZ 124/95
Záznam z  ka tastrá lneho konania  zo dňa 17.2.1995 - VZ 190/95
Ž iadosť Č..43/21/96-MRA zo dňa 8.1.1996 - VZ 136/96
Ž iadosť e.OSM/438/96 zo dňa 5.2.1996 - VZ 147/96
Ž iadosť č.SIVIM/2160/96 zo dňa 21.5.1996 - VZ 505/96
Ž iadosť o zápis do  KN Č.43/543/96-MRA zo dňa 13.6.1996 - VZ 529/96
Ž iadosť č.OSMM/2532/96 zo dňa 17.6.1996 - VZ 535/96
Ž iadosť o zápis do  KN zo dňa 8.11.1995 - VZ 628/96
Ž iadosť č.OSMM 3346/96/KU zo dňa 19.8.1996 VZ 738/96
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úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Okres; B ra tis lava  II Vytvorené cez katastrálny portál

Obec: BA -m .č. RUŽINOV Dátum vyhotovenia 20.04.2022
Katastrálne územie: N iv y ___________________________________________ Čas vyhotovenia; 10:28:43

ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU v l a s t n íc t v a  č.
ČASŤ A : MAJETKOVÁ PODSTATA

797

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

Parcelné číslo 
10132/11

Výmera v  m2 Druh pozemku Spôsob využ. p. Umiesi, pozemku Právny vzťah Druh ch.n.
7723 zastavaná plocha a nádvorie 18 1

Legenda:
Spôsob využívania pozemku:

18- Pozemok, na ktorom je  dvor 
Umiestnenie pozemku:

1 - Pozemok Je umiestnený v zastavanom území obce 
Ostatné parcely nevyžiadané

Č ASŤ B: VLASTNÍCI A IN É OPRÁVNENÉ OSO BY

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel 
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka

Účastník právneho vzťahu; Vlastník
1 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 

Bratislava, PSČ 814 99, SR
1 / 1

IC O :
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
T itu l nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
T itu l nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
T itu l nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
T itu l nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
T itu l nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
T itu l nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia

603481 
RU/45/1897/82 - VZ 25/82 
Z iadost o zapis EU/34/8962/78 • VZ 14/79 
Nz. 32/85/403/Fín - VZ 64/86 
žiadosť o zápis zo dňa 26.4.1993 • VZ 227/93
Žiadosť zn. OSM/93/Sch o zápis delimitačného protokolu zo dňa 28.6.1993 - VZ 378/93 
Žiadosť o zápis do KN • delimitačný protokol • VZ 286/94 
Ž iadosť o zápis č. OSM/57/94/Sch - VZ 347/94
Žiadosť o zápis do KN - protokol o prevode nehnuteľného majetku správy pozemkých 
komunikáciil - VZ 468/94 
GP č.187-94029-11 - VZ 88/95 
Žiadosť-OSM 2/95/Sch - VZ 124/95
Záznam z katastrálneho konania zo dňa 17.2.1995 - VZ 190/95
Žiadosť Č..43/21/96-MRA zo dňa 8.1.1996 - VZ 136/96
Žiadosť č.OSM/438/96 zo dňa 5.2.1996 - VZ 147/96
Žiadosť č.SMM/2160/96 zo dňa 21.5.1996 ■ VZ 505/96
Žiadosť o zápis do KN Č.43/543/96-MRA zo dňa 13.6.1996 - VZ 529/96
Žiadosť č.OSMM/2532/96 zo dňa 17.6.1996 - VZ 535/96
Ž iadosť o zápis do KN zo dňa 8.11.1995 - VZ 628/96
Žiadosť č.OSMM 3346/96/KU zo dna 19.8.1996 VZ 738/96
Ž iadosť č.7200/581/96 zo dňa 23.8.1996 o zápis GP Č..32111362-111/95 - VZ 197/97
žatdosť o zápos č.OSMM/151/97 zo dňa 16.1.1997 - VZ 295/97
Ž iadosť č.OSMM/1103/97-Se zo dňa 19.3.1997 - VZ 299/97
Zámenná zmluva č.2/96 podľa V-8302/96 zo dňa 2.6.1997 - VZ 417/97
Kúpa V-3119/97 zo dňa 28.7.1997 - VZ 673/97
OSMM-161/98/Ai zo dňa 27,1.1998 - VZ 330/98
Rozhodnutie č.ll-2168/97 zo dňa14.11.1997 - VZ 1021/98
Žiadosť o zápis č.32/485/98 zo dňa 1.6.1998 - Vz 1201/98
Žiadosť OSMM-1184/98/AI zo dňa 10.3.1998 - VZ 916/99
Žiadosť č.OSMM-2527/98/AI zo dňa 20.5.1998 - VZ 1154/99
Žiadosť č.OSMM-5827/99/A! zo dňa 17.8.1999 - VZ 2627/99
Žiadosť č.OSMM-9315/99/Se zo dňa 30.12.1999 - VZ 662/00
Žiadosť SNM-46/2001/AI zo dňa 4.1.2001 - VZ 1979/01

In fo rm a tívn y  vý p is 1/16 Údaje platné k. 19.04.2022 18:00



 

 1

ZMLUVA  O  NÁJME  POZEMKU č. 08-83-.................-22-00  
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: 
Názov: Komunálny podnik Bratislavy, príspevková organizácia hl. m. SR Bratislavy  
sídlo:   Technická 6, 821 04 Bratislava 
V zastúpení:  ................................................ 
IČO:   ............................................... 
Bankové spojenie: ................................................    
IBAN:   ............................................... 
Emailová adresa:  .............................................. 
Telefonický kontakt: ............................................... 
(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 nehnuteľností – pozemku registra „C“ parc. č. 10132/11 v celkovej výmere 

7 723 m² druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. 10132/1 v celkovej výmere 2 382  m² 
druh pozemku – zastavaná plocha nádvorie, stavby súp. č. 17531, druh stavby – 1, popis stavby – 
Garážová hala, Bazová 8, zapísaných na liste vlastníctva č. 797, katastrálne územie Nivy, v podiele: 1/1. 

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

katastrálne územie Nivy registra „C“ parc. č. 10132/11 vo výmere 7 723 m², parc. č. 10132/1 vo 
výmere 2 382  m² a stavby súp. č. 17531, druh stavby – 1, popis stavby – Garážová hala, Bazová 8 
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 plnenia úloh vyplývajúcich zo zriaďovateľskej listiny príspevkovej organizácie hlavného 

mesta SR Bratislavy - Komunálny podnik Bratislavy. 
 

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.  
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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 dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy podľa 

článku 7 ods. 2 tejto zmluvy.  
 

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

a/ výpoveďou prenajímateľa, a to i bez udania dôvodu,  
b/ písomným odstúpením od tejto zmluvy prenajímateľom v prípade  

ba/  nezaplatenia dojednaného nájomného v lehote splatnosti uvedenej v článku 3 ods. 2 a 
3 tejto zmluvy,  
bb/ ak nájomca prenechá predmet nájmu do podnájmu bez súhlasu prenajímateľa 
v rozpore s článkom 4 ods. 3 tejto zmluvy alebo, 

c/ písomným odstúpením od zmluvy v súlade s touto zmluvou a/alebo  s príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

 
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 trojmesačnú 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. ................ zo dňa ................ vo výške ............... Eur/m²/rok (slovom 
.............. Eur), odo dňa nadobudnutia účinnosti 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. 
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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. 

 
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 
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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. 
 

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 umožniť vstup/vjazd na parkovisko nachádzajúce sa na predmete nájmu 

zamestnancom magistrátu. Za nesplnenie tejto povinnosti má prenajímateľ právo požadovať od nájomcu 
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zmluvnú pokutu vo výške 300,00 Eur. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety 
zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej sankčnej faktúry. 
 

19. Nájomca berie na vedomie, že všetky opravy na predmete nájmu bude vykonávať prenajímateľ. 
V prípade drobných opráv nájomcom sa nájomca zaväzuje, že náklady spojené s nimi si nebude 
nárokovať od prenajímateľa. 

  
 20.  Nájomca sa zaväzuje uzatvoriť a po celú dobu nájmu udržiavať na vlastné náklady 

       v platnosti poistné zmluvy, ktoré budú pokrývať nasledovné riziká: 
a) poistenie  zodpovednosti  nájomcu  za  škody  vzniknuté  v súvislosti  s jeho  činnosťou v predmete 

nájmu (najmä poškodenie majetku a všetkých škôd na predmete nájmu); 
b) poistenie predmetu nájmu a všetkého  majetku  nájomcu nachádzajúceho sa v/na predmete nájmu proti  

živelným  pohromám; 
c) poistenie  rizika  krádeže  vlámaním do predmetu  nájmu alebo lúpežným  prepadnutím a rizika 

vandalizmu. 
   
 

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. 3. 

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

nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v centrálnom registri, 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. 
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4.  Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú: 
Príloha č. 1 – Kópia z katastrálnej mapy a ortofotomapa  
Príloha č. 2 – LV č. ..........   
Príloha č. 3 – Uznesenie Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy  
č. ............. zo dňa ..................   

 
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:         Bratislave, dňa:     
 
Prenajímateľ       Nájomca :  
Hlavné mesto SR Bratislava   Komunálny podnik Bratislavy  
 
 
 
 
.............................................               ............................................  
Ing. arch. Matúš Vallo                       

primátor                 
 
 
 
       
        
 

 

      







 


