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Dôvodová správa 
 
PREDMET:  Nájom nebytových priestorov a pozemku vo vlastníctve hlavného mesta SR 

Bratislavy v k. ú. Trnávka, pozemok parc. č. 22422/1, nebytové priestory   
stavbe  bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 22422/3, nebytové priestory   
stavbe s súpisným číslom 3565 na pozemku parc. č. 22421 a nebytové priestory 
v stavbe bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 22422/2 

 
ŽIADATE Ľ:  
OPTOTEL s.r.o. 
Medveďovej 19 
851 04 Bratislava 
IČO: 31 629 083 
                       
ŠPECIFIKÁCIA NEHNUTE ĽNOSTÍ: 
• pozemok parc. č. 22422/1 vo výmere 986 m2, druh pozemku záhrady, ktorý slúži ako 

prístup k stavbám   
• stavba  bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 22422/3, v ktorej sú nebytové priestory           

vo výmere 284,3 m2 
• stavba so súpisným číslom 3565 (kino Zora) na pozemku parc. č. 22421, v ktorej sú 

nebytové priestory  78,84 m2 
• stavba bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 22422/2, v ktorej sú nebytové priestory            

vo výmere 159,01 m2  
 
ÚČEL:  kancelárske a skladové priestory 
              
DOBA NÁJMU: na dobu určitú 2 roky 
 
VÝŠKA NAVRHOVANÉHO NÁJOMNÉHO:  
 
• 21,00 EUR/m2/rok  za obslužné  priestory  vo výmere 284,3 m2  t. zn. ročne 5.970,30 Eur   

za  nebytové   priestory  v  stavbe  bez  súp.  č.  na   pozemku parc.  č. 22422/3 
• 100,00 EUR/m2/rok   za  hlavné priestory vo výmere 67,29 m2 t. zn. ročne 6.729,00 EUR 

a 30,00 EUR/m2/rok za obslužné priestory vo výmere 11,55 m2 t. zn. ročne 346,50 EUR – 
spolu za  nebytové  priestory  v  stavbe  súp.  č. 3565  na  pozemku  parc.  č. 22421           
v  celkovej výmere  78,84 m2 vo výške 7.075,50 EUR ročne 

• 14,00 EUR/m2/rok  za pozemok parc. č. 22422/1 vo výmere 986 m2  t. zn. ročne             
13 804,00 EUR 

• 21,00 EUR/m2/rok    za   obslužné nebytové  priestory  vo    výmere   159,01  m2 , t.  zn. 
ročne 3.339,21 Eur v stavbe bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 22422/2 

spolu za celý predmet nájmu 30.189,01 Eur ročne 
v súlade s rozhodnutím č. 28/2011 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno podľa 
tabuľky 100, položky 23 a 23a s použitím zrážky č. 51. 
 
 SKUTKOVÝ STAV   
 

         Na základe zmluvy o nájme č.07 83 0900 02 00 zo dňa 19.9.2002 v znení dodatku č. 1       
zo dňa 9.3.2006 a dodatku č. 2 zo dňa 30.9.2007 mala spoločnosť BIOSCOP BRATISLAVA, 
s.r.o. so sídlom Hviezdoslavovo nám. č. 17, 821 02 Bratislava IČO 35 758 911 prenajaté      



na dobu určitú od 1.10.2002 do 30.09.2010 okrem iného aj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. 
Trnávka – objekt súpisné č. 3565  - kino Zora  na  parc.  č. 22421,  zastavaná  plocha              
o  výmere  1232 m2  a areál  kina Zora -  pozemok parc. č. 22422/1 záhrada o výmere 901 m2 a 
pozemok parc. č. 22422/2, zastavaná plocha o výmere 290 m2. Za kino Zora a areál                   
na Okružnej č. 1 spoločnosť BIOSCOP BRATISLAVA, s.r.o. platila nájomné vo výške 
13.277,57 EUR ročne. Spoločnosť BIOSCOP BRATISLAVA, s.r.o. bola v súlade so zmluvou 
o nájme oprávnená prenechať nebytové priestory v objektoch jednotlivých kín  alebo ich časť  
do podnájmu po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa iným právnym 
subjektom.  
 

        Hlavné mesto súhlasilo v apríli 2002 s podnájmom časti nehnuteľností na Okružnej 1        
pre spoločnosť  T&PARTNERS Praha, s.r.o. s upozornením, že podnájomca nemá nárok               
na započítanie vložených investícií do rekonštrukcie predmetu podnájmu. V súlade s čl. 
V ods. 3. Zmluvy o nájme č. 07 83 09000 02 00 zo dňa 19.9.2002 v znení dodatkov č. 1 a č. 2 
bol nájomca spoločnosť BIOSCOP BRATISLAVA, s.r.o. oprávnený vykonať rekonštrukciu, 
opravu alebo technické zhodnotenie predmetu nájmu po predchádzajúcom písomnom súhlase 
prenajímateľa. Hlavné mesto odsúhlasilo v októbri 2002 vykonanie rekonštrukcie predmetu 
nájmu do výšky 151.032,00 EUR. Hlavné mesto sa zaviazalo prevziať investície do majetku 
mesta, započítavať ich s nájomným a vysporiadať ich najneskôr ku dňu skončenia nájmu. 
Hlavné mesto odsúhlasilo investície za rekonštrukciu predmetu nájmu vo výške 125.535,75 
EUR bez DPH. Investície boli riešené so spoločnosťou BIOSCOP BRATISLAVA, s.r.o., 
ktorá mala areál kina Zora na Okružnej 1 prenajatý. 
 

Kino Zora na pozemku parc. č. 22421 a pozemok parc. č. 22422/4 písomne 
protokolárne odovzdala spoločnosť BIOSCOP BRATISLAVA, s.r.o. hlavnému mestu        
dňa 16.06.2011. Objekt  kina Zora, ktorý bol uvedený do prevádzky schopného stavu, je 
v súčasnej dobe v priamej správe hlavného  mesta a slúži na kultúrno-spoločenské aktivity 
organizované hlavným mestom. 
 

      V druhej časti areálu na Okružnej 1, a to na pozemku parc. č.  22422/3 sa nachádzajú 
stavby, v ktorých sú skladové priestory a dielne, na pozemku parc. č. 22422/2 bola prevádzka 
autoservisu. Pozemok  parc.  č.  22422/1  slúži  ako  prístup  k  stavbám  na  pozemkoch   
parc.  č.  22422/2  a parc. č. 22422/3. Z pozemku parc. č. 22422/1 je prístup aj do priestorov 
v zadnej časti stavby kina Zora na pozemku parc. č. 22421. 
 
  Žiadosťami zo dňa 13.06.2011 a 03.02.2012 požiadala o nájom celého areálu  kina 
ZORA na Okružnej 1 (objekt kina a stavby v areáli) spoločnosť T&PARTNERS Praha, s.r.o. 
s odôvodnením, že časť areálu užíva už 8 rokov a investovali do jeho rekonštrukcie čiastku 
290.000,00 EUR. Spoločnosť T&PARTNERS Praha, s.r.o. mala uzavretú zmluvu                  
so spoločnosťou BIOSCOP BRATISLAVA s.r.o. so súhlasom hlavného mesta počas trvania 
zmluvného vzťahu medzi hlavným mestom a BIOSCOP BRATISLAVA s.r.o. na základe 
zmluvy o nájme č.07 83 0900 02 00 zo dňa 19.9.2002 v znení dodatku č. 1 zo dňa 9.3.2006 
a dodatku č. 2 zo dňa 30.9.2007. Následne po skončení zmluvy o nájme č.07 83 0900 02 00 
zo dňa 19.9.2002 v znení dodatku č. 1 zo dňa 9.3.2006 a dodatku č. 2 zo dňa 30.9.2007, to 
znamená od 01.10.2010 spoločnosť T&PARTNERS  Praha, s.r.o. užívala nehnuteľnosti       
bez právneho dôvodu. V následnej telefonickej komunikácii žiadateľ uviedol, že nemá 
problém vypratať nebytové priestory, ktoré teraz užíva bez právneho dôvodu, ale chce riešiť 
vložené investície. Podmienky ďalšieho nájmu a najmä výšku nájomného spoločnosť 
T&PARTNERS Praha, s.r.o. podmieňovala zápočtom vložených investícií. Túto skutočnosť 
hlavné mesto nemohlo akceptovať, nakoľko všetky investície boli vysporiadané                     



so spoločnosťou BIOSCOP BRATISLAVA, s.r.o. ako riadnym nájomcom nebytových 
priestorov. Aj súhlas s podnájmom pre spoločnosť T&PARTNERS Praha, s.r.o. z roku 2002 
obsahoval upozornenie, že podnájomca nemá nárok na započítanie vložených investícií          
do rekonštrukcie predmetu podnájmu. 
 

         Spoločnosť T&PARTNERS Praha, s.r.o. užívala časť areálu - pozemok                   
parc. č. 22422/1 vo výmere cca 740 m2 ako prístup do nebytových priestorov v stavbách        
na pozemkoch parc. č. 22421 a 22422/3  a nebytové priestory  v celkovej výmere 522,15 m2 
v stavbách  na pozemkoch parc. č. 22421 a 22422/3 bez právneho dôvodu a za ich užívanie, 
napriek písomnej výzve zo dňa 22.01.2013, neplatila.  

 
  Spoločnosť T&PARTNERS Praha, s.r.o. vzhľadom na to, že nemá záujem naďalej 
využívať areál k podnikateľskej činnosti, uzavrela so spoločnosťou OPTOTEL s.r.o.           
dňa 27.05.2014 dohodu o postúpení práv k areálu na Okružnej 1. Keďže spoločnosť 
T&PARTNERS Praha, s.r.o. užíva nebytové priestory a pozemky v areáli kina Zora             
bez právneho dôvodu, nemôže k týmto nehnuteľnostiam postupovať práva spoločnosti 
OPTOTEL s.r.o.  
   
  Spoločnosť OPTOTEL s.r.o. predložila hlavnému mestu ponuku dňa 20.12.2013. 
Prejavila záujem o prenájom nebytových priestorov a pozemkov v areáli kina Zora                
na Okružnej 1 v Bratislave, k. ú. Trnávka, nakoľko má vedomosť o tom, že predchádzajúci 
užívateľ nebytových priestorov a pozemkov neplánuje ďalej využívať areál k podnikateľskej 
činnosti. Dňa 28.05.2014 spoločnosť OPTOTEL s.r.o. opätovne doručila hlavnému mestu 
ponuku, v ktorej uvádza, že po osobnej konzultácii s p. primátorom hl. mesta Bratislava 
opätovne žiada o prenájom  nebytových priestorov a pozemkov v areáli kina Zora                 
na Okružnej 1 v Bratislave, k. ú. Trnávka. Predchádzajúci užívateľ T&PARTNERS Praha, 
s.r.o. nemá záujem ďalej využívať areál  podnikateľskej činnosti, spoločnosť OPTOTEL s.r.o. 
má záujem rokovať o budúcej nájomnej zmluve a dovoľuje si navrhnúť „mesačné nájomné    
vo výške 1 650 Eur“. Následne dňa 11.06.2014 spoločnosť OPTOTEL s.r.o. doplnila 
k ponuke súhlasné stanovisko spoločnosti Autoservis Žuro s.r.o.. Autoservis Žuro s.r.o. 
v stanovisku uvádza, že nemá výhrady voči uzatvoreniu budúcej nájomnej zmluvy týkajúcej 
sa areálu kina Zora na Okružnej ulici 1 Bratislave v časti Trnávka na pozemok parc. č. 
22422/1 v rozsahu 100%, ktorý tiež užíva ako prístup na pozemok a do nebytových priestorov 
vo výmere 1 232,50 m2, a tiež na stavbu súp. č. 3565 na pozemku parc. č. 22421 a stavbu                     
bez súp. č. na pozemku parc. č. 22422/3. 
 
  Spoločnosť Autoservis Žuro s.r.o. oslovila písomne 10.06.2013 a 01.07.2013 
žiadosťou o uzatvorenie nájomnej zmluvy aj hlavné mesto. Dňa 01.08.2013 opätovne doručila 
hlavnému mestu žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na časť pozemku parc. č. 22422/1 
a nebytové priestory v stavbe bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 22422/2 v Bratislave,  
k. ú. Trnávka. Predmetné priestory a dvor užíva od 01.02.2006 na základe podnájomnej 
zmluvy so spoločnosťou  T&PARTNERS  Praha, s.r.o. ako autoservis, hoci spoločnosť 
T&PARTNERS  Praha, s.r.o. ako podnájomca predmetných nebytových priestorov nebola 
oprávnená priestory dávať do ďalšieho podnájmu tak, ako to urobila bez akéhokoľvek 
právneho dôvodu voči spoločnosti Autoservis Žuro s.r.o. Spoločnosť Autoservis Žuro s.r.o. 
užívala nehnuteľnosti, ktorých prenájom žiadala, od začiatku bez právneho dôvodu. 
Spoločnosť Autoservis Žuro s.r.o.   za ich užívanie napriek písomnej výzve zo dňa 22.01.2013 
neplatila. V súčasnosti spoločnosť Autoservis Žuro s.r.o. predmetné nehnuteľnosti neužíva. 
Na základe doručeného súhlasného stanoviska zo dňa 23.10.2014 spoločnosť Autoservis Žuro 



s.r.o. nemá záujem o nájom nehnuteľností, o ktoré žiadala a tieto nehnuteľnosti žiada prenajať 
spoločnosť OPTOTEL s.r.o. 
 
  Spoločnosť OPTOTEL s.r.o. žiada o nájom nehnuteľností, ktoré užívala spoločnosť 
T&PARTNERS Praha, s.r.o. a má záujem riešiť aj vložené investície (v určitej výške)           
na základe dohody s Hlavným mestom SR Bratislavou, buď formou započítania s nájomným 
alebo formou odpustenia časti vložených investícií, prípadne poskytnutou zľavou 
z nájomného, nakoľko priestory, o ktoré má spoločnosť záujem, je potrebné opäť 
rekonštruovať, a teda vložiť ďalšie investície. Na viacerých stretnutiach so zástupcami 
spoločnosti OPTOTEL s.r.o. bolo navrhnuté zo strany konateľa znížené nájomné vo výške 
1.835,00 Eur mesačne a záujem o uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú – 5 rokov, 
prípadne ak bude Hlavné mesto SR Bratislava ponúkať predmetný areál na predaj, sú 
pripravení komunikovať aj o možnosti kúpy areálu kina Zora.  

Návrh na schválenie nájmu vyššie špecifikovaných nehnuteľností v k. ú. Trnávka 
žiadateľ ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona                 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, predkladáme z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania nehnuteľností s užívateľom, ktorý má záujem o následnú 
rekonštrukciu predmetu nájmu.  

 
   STANOVISKÁ  K NÁJMU  : 

 
- oddelenie životného prostredia a mestskej zelene- súhlasné stanovisko  
- oddelenie územného rozvoja mesta- Záujmové pozemky sú súčasťou územia, pre ktorý bol 
schválený Územný plán zóny  Trnávka – stred, obstarávateľom MČ Bratislava – Ružinov.  
- oddelenie územných generelov a GIS- bez pripomienok 
- oddelenie koordinácie dopravných systémov- vzhľadom na to, že ide o pozemky, ktoré nie 
sú v blízkosti miestnych komunikácií I. a II. triedy, nevyjadruje sa 
- oddelenie dopravného inžinierstva- nemá námietky, upozorňuje, že v prípade zmeny 
funkčného využitia pozemkov a stavieb na nich postavených, ktorá vyvolá nárast statickej 
dopravy oproti súčasnému stavu, bude potrebné vyhodnotiť dopady uvedeného nárastu 
dopravy na priľahlú komunikačnú sieť a jej križovatky a v prípade potreby navrhnúť 
opatrenia na optimalizáciu dopravnej situácie 
- oddelenie správy komunikácií- nepríde k zásahu do komunikácií a verejného osvetlenia 
v správe hlavného mesta 
- oddelenie miestnych daní a poplatkov- neeviduje žiadne pohľadávky 
- finančné oddelenie- neeviduje žiadne pohľadávky 
- oddelenie legislatívno – právne- neeviduje súdny spor 
- stanovisko starostu Mestskej časti Bratislava – Ružinov- súhlasné s dobou nájmu 2 roky 
 
 
NÁVRH ZÁVEROV: 
alt. 1 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta odporúča 
predložiť návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 
pozemku a stavieb v areáli kina Zora v Bratislave, k. ú. Trnávka na rokovanie: 
           - MsR dňa 08.10.2015 
           - MsZ dňa 22.10.2015 
alt. 2 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta žiada 
pripravi ť obchodnú verejnú súťaž na predaj pozemkov a stavieb v areáli kina Zora 
v Bratislave, k. ú. Trnávka 
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OPTOTEL s.r.o. , MedvecTovef 19,85104 Bratislava, : 31 629 083 

Magistrat hi. m. Bratislava 
Odd. spravy nehnuternosti 
JUDr. Biahova 
Primacialne namestie 1 
814 99 Bratislava 

2 0 -12- ifiW 

Bratislava 18.12.2013 

VEC: Ponuka 

Nasa spolocnosf Optotel s.r.o. si vdm dovoTuje predlozit nas zaujem o prencijom nebytovych 
priestorov a pozemkov v areali kina Zora na Okruznej ul. c.l v Bratislave, k. u. Bratislava Trnavka . 
NakolTco mame vedomost, ze predchadzajuci uavater priestorov a pozemkov neplanuje d'alej vyuzivat 
areal k podnikatefske} cinnosti , sme ochotni s vami rokovat o buducej dihodobej najomnej zmluve 
a mesacne najomne navrhujeme vo vyske 1.650,00EUR 

Tesi'me sa na d'alsiu spolupracu a ostavame s pozdravom 

/ 

Stanislav Achberger , konater 
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MAGISTRAT HL. M. SR BRAT(^LA^/Y 

2 8 -05- 201̂  

Prilohy/ltsly Vyfavuie; 

Magistrat ill. mesta Bratislava 
Odd. spravy neiinuteFnosti 
JUDr. Blahovi 
Primacialne namestie 1, 
814 99 Bratislava 

V Bratislave 27.05.2014 

VEC: Ponuka 

Nasa spolo(̂ nosf Optotel s.r.o. si Vam po osobnej l<onzuitacii s primatorom ill. mesta 
Bratislava p. Ft^dnikom, dovofuje opatovne predlozit' na5 zaujem o prenijom nebytovych priestorov 
a pozemkov v are^ti kina Zora na Olcruznej ulici c.l v Bratislave, Ic.u.. Bratislava Trnavka. 

Predmetom najmu budu nehnuternosti, l(tore budeme uzfvat', t. zn. dast' pozemku pare. c. 
22422/1 ako prfstup do nebytovych priestorov vstavbe sup. c. 3565 ( vzadnej £asti Idna Zora ) na 
pozemku pare. c. 22421 a stavba bez supisn^ho cisia na pozemku c. 22422/3. 

Nakolko mame vedomost, ze predchadzajuci uzivatef spolocnosf T&Partners Praha s.r.o. 
nema zaujem d'alej vyuzivat' areal k podnikatefskej (Jinnosti sme ochotnf s vami rokovat' o buducej 
dihodobej najomnej zmluve. 

Vzhfadom ^itomu, ze spo\otr\Q%i TStPartners 9rdth^ s.r.o. uz znacnu cast' finantlnych 
prostriedkov do rekonstrukcnych prac investovala, area! sa nadalej nachadza v stave, ktory si 
vyzaduje d'alsie finanCne prostriedky, ktore je nevyhnutne do rekonltrukcie este investovaf, 
dovofujeme si vam navrhnut' mesacne n ĵomn^ vo vyske 1650 EUR. 

Tesime sa na buducu spolupracu a ostavame s pozdravom 

Stanislav Achberger - konatef 

Priloha; 
• Odstupenie prav T&Partners Praha s.r.o. na sp. Optotel s.r.o. 



MAGeP00IWWX 

Suhlasne stanovisko k buducemu zmluvnemu vzt'ahu medzi: 

Prenajimater - Magistrat hl.mesta SR Bratislava 

Primacialne n^m. 1 

814 99 Bratislava 1 

Najomca - Optotel s.r.o. 

Medved'ovej 19 

85104 Bratislava 

Dolu podpisany Eugen Dobrfk, konatef spolocnosti autoservis ZURO s.r.o., ako jeden 
z uzfvatel'ov casti nelinutel'nosti a pozemku pare. c. 22422/1 v rozsal̂ u 25% t. zn. vo vymere 
246,50 m2 

nemam vyhrady 

voci uzatvoreniu buducej najomnej zmluvy tykajucej sa arealu kina ZORA na Okruznej ulici 
V Bratislave casti Trnavka, na predmetny pozemok parc.c. 22422/1 v rozsahu 100%, ktoreho 
som uzivatelbm, ako prfstup na pozemok a do nebytovych priestorov vo vymere 1232,50 m2. 
Dalej na stavbu sup.c. 3565 na poz.parc.c. 22421, stavbu bez sup.c. na poz.parc.c. 22422/2 
a stavbu bez sup.c. na poz.parc.c. 22422/3 

medzi spoi. Optotel s.r.o. so sfdiom na IVIedved'ovej ul. 19,851 04 Bratislava ako najomcom 

a Magistratom hi. mesta SR Bratislava so sfdiom Primacialne nam. 1, ako prenajimaterom. 

Bratislava 06.06. 2014 .^.:::.r.L...\'h^. .>>i.. 

Eugen Dobrfk- konatel' 



OSVEDCENIE 

o pravosti podpisu 

Podl'a knihy osvedCovania pravosti podpisov osvedCujem pravost' podpisu: Eugen Dobrfk , ditum narodenia 
, r.t. , bytom Bratislava, KapuSianska 145/3, ktorelio(ej) totoinost' som zistil(a) 

zakonnym sposobom, spdsob zistenia totoznosti: platny doklad totoiinosti - uradny doklad: ObCiansky preukaz, 
s6ria a/alebo tfslo: '•, ktory(a) listinu predo mnou vlastnoruCne podpisal(a). Centralny register 
osvedCenych podpisov pridelil podpisu poradove dislo O 673201/2014. 

Bratislava 2 dna 14.10.2014 
Andrea Tupa 

pracovnik povpreny ijptarom 
JUDr. DagmaiyRavlnkovou 

so sidlom v Bratislave 

Upozornenie! Notdr legalizdciou 
neosvedCuje pravdivosi' skutoCnosti 
uvddzanych v listine (§58 ods. 4 
Notdrskeho poriadku) 



nAG0P00IH8RD 

1. Prenajimater: 
Obchodn6 meno: 
Sfdio: 
iCO: 
DIC: 
IC DPH: 
Zapfsany: 
ZastOpeny: 

ZMLUVA O NAJME 

Autoservis 2uro s.r.o. 
KapuSianska 3 821 02 Bratislava 
36 281 191 
2022133509 
SK 2022133509 
Vio2ka efslo: 35916/B 
Eugen Dobrik 

- 0 -03- 2015 

"r'lpriy.'iisJy |Vybii.-j;ti 

2. Ndjomca: 
Obchodn6 meno: 
SfdIo; 
iCO: 
DiC: 
IC DPH: 
Zapfsan^: 
ZastCipeny: 

OPTOTEL, spol. s r.o. 
Medved'ovej 19 851 04 Bratislava 
31 629 083 
2020444701 
SK 2020444701 
Vlo2kaeisto:21094/B 
Stanislav Achberger 

II. 
Predmet zmluvy 

2.1 Prenajfmater, ako vlastnfk prenech^va touto zmluvou n^jomcovi na doeasn6 ulfvanie hnutefny majetok (vybavenie 
autodlelne), rfalej len ako zverenych predmetov podfa prllohy 5.1. 

2.2 Prenajfmater odovzdS hnutefn;̂  majetok podra tejto zmluvy uveden6 v bode 2.1 tohto eiSnku drta 02.02.2015. 

Cidnok III. 
Povinnosti najomcu 

3.1 N^jomca je povinn;^ dodriiavaf technick6 parametre zverenych predmetov. 
3.2 NSjomca je povinny bezodkladne informovaf prenajimatera o akejkorvek Skodovej udalosti vzniknutej na zverenych 

predmetoch. 
3.3 N^jomca je povinn^? venovaf zverenym predmetom potrebnu starostiivosf, aby zanedbanim tejto starostlivosti 

nepriSlo k ich poSkodeniu, alebo znefunk£neniu. 
3.4 NSjomca je povinny uskladnif zveren6 predmety v uzamknutom objekte, aby sa zamedzilo ich odcudzeniu. 
3.5 Ndjomca je povinn^ 30 dni pred uplynuttm doby n ĵmu podra tejto zmluvy vyzvat' prenajimatera, aby bez 

zbyto^nSho odkladu zabezpeCil spdf vzatie zverenych predmetov, a to najnesk6r do 5 dni od skonCenia uiinnosti 
tejto nSjomnej zmluvy. V prfpade ak tak prenajimater neurobi, nSjomca je oprSvneny uCtovaf si zmluvnu pokutu vo 
v;̂ Ske 3.000 eur a tiei uCtovat" primeran6 n^klady za ka^dy deft uskladnenia v omeSkani. 

3.6 Upustenie od bodu 3.5 6\, III. je mo^n^ iba po inej vzeijomnej pisomnej dohode. 
3.7 Prenajimater je povinny odovzdat' predmety tykajuce sa n^jmu podra tejto zmluvy v stave u2lvanlaschopnom, a to 

si vz^jomne s nSjomcom potvrdif preberacfm protokolom. V prfpade, ie prenajimater nedodrli toto ustanovenie 
tejto zmluvy, je ncijomca opr^vneny s5m urfiif funkCnosf predmetov zverenych do ufivania a v pripade 
nedostatkov tieto odstr^nif na u6et prenajfmatefa. V pripade, ie nSjomca nedodrlf toto ustanovenie tejto zmluvy 
mci za to, ie prevzat6 zveren6 predmety v podfa tejto zmluvy su u2ivaniaschopn6, funkfinS a zodpovedajQ svojmu 
veku a dobe u^fvania. 

3.8 Preberacf protokol sa vyhotovi bezodkladne po podpise tejto zmluvy oboma zmluvnj^mi stranami. 



didnok (V. 
NSjomn̂  a platobne podmienky 

Ndjomca sa zavSzuje zaplatit' prenajfmaterovi dohodnute ndjomn6, a to za kaidy mesiac nSjmu poCas platnosti 
tejto zmluvy. 
VzSjomne dohodnut^ v^Ska ncijomn6ho je stanoven^ nasledovne: 

a) od 02.02.2015 do 31.12.2015 vo v^Ske 50 eur bez DPH za ka2dy mesiac 
b) od 01.01.2016 do 31.12.2016 vo vygke 200 eur bez DPH za kaidy mesiac 
c) od 01-01.2017 do 31.12.2019 vo v^Ske 600 eur bez DPH za ka^dy mesiac 

3 V pripade, ie sa n^jomca dostane do omeSkania s uhradou nijomn^ho, prenajfmater je oprSvneny nSjomcovi 
detovat' zmluvnu pokutu vo vySke 0,01% z dI2nej sumy za ka^dy deft omeSkania. 

1.4 NSjomca a prenajimater sa dohodii, ie si m62u vzmysle tejto zmluvy vz^jomne zapo6itat' pohfad^vky 
a prenajfmater uzn^va svoj z^vSzok vofci nSjomcovi a to potvrdii aj predchSdzajOcou dohodou o uznanf dihu. 

Trvanie a zdnik zmluvy 

s5.1 T^to zmluva sa uzatvSra na dobu urCitO, a to v trvanf od 02.02.2015 do 31.12.2019. 
f 6.2 TOto zmluvu mdie vypovedaf n^jomca a to aj bez uvedenia d6vodu, priCom platf dvojmesaCn^ v^povednd lehota. 
15.3 Prenajimater je oprSvneny vypovedaf tuto zmluvu len v pripade ie je n^jomca viae ako 3 mesiace v ome§kani 
j s platbou n ĵomnfeho, avSak &vynimkou 61. IV. Bod 4.4. 
I 5.4 vypovednd lehota zaClna plyniif prv^m dftom mesiaca nasledujOceho po doruieni v^povede druhej strane. 

5.5 TOto zmluvu je moinS ukontit aj dohodou oboch zmfuvn^ch str^n a to pisomne. 

6lanok VI. 
Zdvere£n6 ustanovenia 

6.1 T^to zmluva nadobOda OCinnosf dftom podpisu oboch zu6astnenych str^n. 
6.2 Pripadn6 zmeny a dodatky musia byf vyhotoven^ pfsomnou formou. 
6.3 T^to zmluva je vyhotovend v gtyroch rovnopisoch a kaidd zo zCiCastnenych strSn si nechS po dvoch. 
6.4 Zmluvn6 strany prehlasujti, ie zmluvu uzatv^rajCi slobodne, v^ine, urfiito a sQ uzrozumen6 s celkovym obsahom 

tejto zmluvy a na znak sOhlasu ju podpisujO. 

V Bratislave; 30.01.2015 V Bratisiave: 30.01.2015 

konater za prenajimatera 
Eugen Dobrik 



Refazpv^ zdviMk 2,5 tony nosnosf v v 

Hydraulicky zdvMt 3,0 tony nosnosf 

Zvdraci agregat 

Stojanov^ brtiska 

Hydraulicka podpera pod motor 

Driiak na motor 

Regloskop (na nastavovanie svetiel) 

Verkok^jacitn^ nabijaCka pre os. automobily a n^adne automobily 

Hydraulicky lis 

Pracovnŷ  st61 na naradie 

Pneuservis komplet (vyzuvaCka + vyva^vadka) 

Vzduchotechnika, vysokotlakove hadice, kompresor 

Diagnostika (pre vSetky typy os.automobilov) 

Ndbytok na mieru (kuchynsk^ Hnka + sedenie pre klientov) 

Vybavenie kuchynskej linky 

Nabytok na mieru (kancelaria) 



O S V E D C E N I E 

o pravosti podpisu 

Podfa knihy osvedcovania pravosti podpisov osvedCujem pravosf podpisu: Eugen Dobrik , ddtum narodenia 
. r.£.' , bytom Bratislava, KapuSianska 145/3, ktoreho(ej) toto&iosf som 2istil(a) 

z^onnym sposobom, sposob zistenia totoznosti: platny doklad toto&osti - uradny doklad: ObCiansky preukaz, 
s6ria a/alebo dislo: i, ktory(d) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastny. Centralny register osvedcenjf'ch 
podpisov pridelil podpisu poradove Cislo O 150029/2015. 

Bratislava 2 dna 9.3.2015 

pracovm'k po 
JUDr. Dagm; 

so sidlom v 

upa 
not^om 
lukovou 

ratislave 

Upozornenie! Notdr legalizaciou 
neosvedCuje pravdivosf skutofinosti 
uvddzanych v listine {§58 ods. 4 
Notirskeho poriadku) 
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MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

OBCHODNY REGISTER 

NA INTERNETE 

SlovenskyttlH | SI§English 

Mcioson 
ITO: 

Vypis z Obchodneho registra Okresneho sudu Bratislava I 
Tento vypis ma len informativny charakter a nie je pouzitel'ny pre pravne ukony ! 

Oddiei: Sro VIozkadislo: 21094/B 

Obchodn6 meno: 

Sfdio: 

\tO: 

Deft z^pisu: 

Prdvna forma: 

Predmetdinnosti: 

OPTOTEL, spol. s r.o. 

Medved'ovej 19 
Bratislava 851 04 

31 629 083 

18.05.1995 

SpoloCnosf s rudenim obmedzenym 

poradenskci 5innost' v eiektrotechnike 

automatizovand spracovanie d^t 

pries kum trhu 

sprostredkovanie obchodu 

kupa tovaru za ucelom jeho d'alSieho predaja a predaj v rcimci 
voFnych ohiasovacich iivnosti 

kupa a predaj nehnutel'nosti 

prericiiom hnutePnych a nehnutefnych veci 

zriad'ovanie, zmeny obnovu a udribu koncovycli 
telekomunika6nych zariadenJ-pobo6kovycli tf. Cistredni zn. UE, UK 
vritane ich pobodkovych rozvodov 

metalickych a optickych vedeni lokdinych telekomunika6n>/'ch sieti 
mimo JTS pripojovanych na jednotnu telekomunika6nu siet' 

vyroba a oprava mechanickych pristrojov viaknovej optiky a 
optoelektroniky 

organizovanie a usporaduvanie Skoleni v oblasti vieiknovej optiky 

ncikup, predaj a distribucia optoelektronickych, 
optotechnologickych a elektronickych prvkov a zariadeni 

vyroba laserovych komponentov pouiivanych na meranie vo 
vidknovej optike 

prendjom strojov a zariadeni 

prenSjom motorovych vozidiel 

usporaduvanie spolo^enskych podujati 

(istiace a upratovacie prdce 

kopdCske prdce 

buracie prace v rozsahu voCnej zivnosti 

(od: 10.02.2000) 

(od: 10.02.2000) 

(od: 10.02.2000) 

(od: 10.02.2000) 

{od: 10.02.2000) 

(od: 10.02.2000) 

(od: 10.02.2000) 

(od: 10.02.2000) 

(od: 10.02.2000) 

(od: 10.02.2000) 

(od 

(od 

(od 

10.02.2000) 

10.02.2000) 

10.02.2000) 

(od: 10.02.2000) 

(od: 30.01.2001) 

(od: 30.01.2001) 

(od: 30.01.2001) 

(od: 30.01.2001) 

(od: 30.01.2001) 

(od: 30.01.2001) 

(od: 30.01.2001) 

(od: 30.01.2001) 

(od: 30.01.2001) 

(od: 30.01.2001) 

17. 8, 2015 12:28 
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Spolo6nici: 

VySka vkladu kazddho 
spolo£nika: 

predaj na priamu konzumdciu nealkohoiickych a priemyselne 
vyrdbanych mlie£nych n<ipojov, koktailov, vina, piva, destil<itov 

(od 30.01.2001) 

oiarovanie ultrafialovymi lu£mi (od 30.01.2001) 

in§talovanie a opravy elektrickych rozvodov s nizSim ako 
bezpedn^m napatim 

(od 27.07.2006) 

elektroinStalat^rstvo (od 30.01.2001 do 26.07.2006) 

kadernictvo (od 30.01.2001 do 26.07.2006) 

kozmetickd sluzby (od 30.01.2001 do 26.07.2006) 

mas^rske sluzby (od 30.01.2001 do 26.07.2006) 

pedJkura (od 30.01.2001 do 26.07.2006) 

manikura (od 30.01.2001 do 26.07.2006) 

modelovanie nechtov (od 30.01.2001 do 26.07.2006) 

astrologick^ slu2by (od 30.01.2001 do 26.07.2006) 

prevcidzkovanie masdznych pristrojov (od 30.01.2001 do 26.07.2006) 

prevddzkovanie zariadeni sluziacich na regenerdciu a rekondiciu (od 30.01.2001 do 26.07.2006) 

prevddzkovanje telov^chovnych zariadeni (od 30.01.2001 do 26.07.2006) 

Stanislav Achberger 
Vy§ehradskd19 
Bratislava 851 06 

(od 07.09.2005) 

Rastislav Stvrtecky 
Medved'ovej 19 
Bratislava 851 04 

(od 07.09.2005} 

J^n Achberger 
Vy§ehradskd19 
Bratislava 

(od 16.11.2001 do: 06.09.2005) 

Stanislav Achberger 
Vy§ehradskd19 
Bratislava 

(od 30.01.2001 do 06.09.2005) 

Mdria Achbergerovd 
Vy§ehradskd19 
Bratislava 

(od 30.01.2001 do 15.11.2001) 

Mdria Achbergerovd 
Vy§ehradsk^19 
Bratislava 

(od 10.02.2000 do: 29.01.2001) 

Mdria Stvrteckd 
Vy§ehradskd19 
Bratislava 

(od 30.01.2001 do 06.09.2005) 

Stanislav Achberger 
Vklad: 5 643 EUR Splatene: 5 643 EUR 

(od 10.11.2010) 

Rastislav Stvrtecky 
Vklad: 996 EUR Splaten6: 996 EUR 

(od 10.11.2010) 

Mdria AchbergerovS 
Vklad: 200 000 Sk Splaten^: 200 000 Sk 

(od 10.02.2000 do 29.01.2001) 

Mdria Achbergerovd 
Vklad: 140 000 Sk Splaten^: 140 000 Sk 

(od 30.01.2001 do 15.11.2001) 

Mdria Stvrteckd 
Vklad: 30 000 Sk Splaten^: 30 000 Sk 

(od 30.01.2001 do: 06.09.2005) 

Stanislav Achberger 
Vklad: 30 000 Sk Splaten6: 30 000 Sk 

(od. 30.01.2001 do: 06.09.2005) 

Jdn Achberger 
Vklad: 140 000 Sk Splaten^: 140 000 Sk 

(od 16.11.2001 do: 06.09.2005) 

Stanislav Achberger 
Vklad: 170 000 Sk Splaten6: 170 000 Sk 

(od 07.09.2005 do 09.11.2010) 

Rastislav Stvrtecky (od 07.09.2005 do 09.11.2010) 

2z4 17. 8. 2015 12:28 
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Statutcimy orgdn: 

Konanie menom 
spolo6nosti: 

Zdkladn^ imanie: 

5al§ie prdvne 
skutodnosti: 

Vklad: 30 000 Sk Splaten^: 30 000 SK 

konatelia 

Stanislav Achberger 
Vy§ehradskd1d 
Bratislava 851 06 
Vznikfunkcie: 06.10.2000 

J^n Achberger 
Vy£ehradskd19 
Bratislava 

Stanislav Achberger 
VySehradskd19 
Bratislava 

J^n Achberger 
Vy§ehradskd19 
Bratislava 
Vznik funkcie: 02.10.2001 

jan Achberger 
Vy§ehradskd19 
Bratislava 
Vznik hjnkcie: 02.10.2001 SkonCenie funkcie: 26.03.2004 

Stanislav Achberger 
Vy§ehradskd19 
Bratislava 
Vznikfunkcie: 06.10.2000 

Maria Achbergerov^ 
Vy^ehradskd 19 
Bratislava 

Ing. DuSan Hodur 
Rovnikova 10 
Bratislava 

MAria Stvrteck^ 
VySehradskdig 
Bratislava 

Meiria Stvrteckei 
Vygehradskd 19 
Bratislava 
Vznikfunkcie: 06.10.2000 

M^ria Stvrtecka 
VySehradskd19 
Bratislava 
Vznik funkcie: 06.10.2000 Skon6enie funkcie: 26.03.2004 

V mene spoloinosti kond kazdy z konaterov samostatne. Pri 
prdvnych ukonoch vykon^vanych v pisomnej forme konater k 
vytla6en4mu alebo napisan^mu obchodn^mu menu spolodnosti 
pripoji svoj podpis. 

Spolodnosf zastupuju a za hu podpisuju konatelia, ka^dy 
samostatne. 

6 639 EUR Rozsah splatenia: 6 639 EUR 

200 000 Sk 

Spolo£nost's rudenim obmedzenym bola zaiozend spolo(enskou 
zmluvou zo dha 3.3.1995 podra § 105 a nasi. zdk. t. 513/91 Zb. 
Stary spis: S.r.o. 7285 Na valnom zhromazdeni dha 26.10.1995 
bola schvdiend zmena spolo6enskej zmluvy. Stary spis: S.r.o. 7285 
Na zasadnuti valneho zhromazdenia konanom dha 7.5.1998 bol 
schvdieny dodatok 6.2 k spoiotenskej zmluve. Na zasadnuti 
valneho zhromaidenia dna 11.10.1999 bol schvdieny Dodatok t. 3 
k spolodenskej zmluve. 

Uznesenie z valneho zhromazdenia konan6ho dha 06.10.2000, na 
ktorom bolo schveilend roz§irenie predmetu 5innosti obchodnej 
spolo6nosti a prevod £asti obchodnych podielov. Dodatok £. 4 k 
zakladaterskej listine vo forme notdrskej zapisnice N 334/2000, Nz 
326/2000 spisanej dha 11.10.2000 v zmysle z&k.t. 513/91 Zb. v 

(od: 10.02.2000) 

(od: 07.09.2005} 

(od: 16.11.2001 do: 29.06.2004} 

(od: 30.01.2001 do: 29.06.2004) 

(od: 30.06.2004 do: 06.09.2005} 

(od: 07.09.2005 do: 06.09.2005) 

(od: 30.06.2004 do: 06.09.2005} 

(od: 10.02.2000 do: 15.11.2001} 

(od: 10.02.2000 do: 15.11.2001) 

(od: 30.01.2001 do: 29.06.2004} 

(od: 30.06.2004 do: 06.09.2005} 

(od: 07.09.2005 do: 06.09.2005} 

(od: 07.09.2005) 

(od: 10.02.2000 do: 06.09.2005) 

(od: 10.11.2010) 

(od: 10.02.2000 do: 09.11.2010) 

(od: 10.02.2000) 

(od: 30.01.2001] 

3z4 17. 8. 2015 12:28 
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Datum aktualizdcie 
Cidajov: 

Datum vypisu: 

zneni neskorSich predpisov. Zmena dodatku 6.4 k zakladaterskej 
listine vo forme notarskej zapisnice N 411/2000, Nz 401/2000 
spisanej dt^a 15.12.2000. 

Zaplsnica z valneho zhromazdenia zo dha 2.10.2001, na ktorom 
bol schvaieny prevod obchodneho podielu, odvolanie a 
menovanie konatera. Dodatok £. 5 k spolo6enskej zmluve zo dna 
2.10.2001. 

zapis z valneho zhromazdenia zo dha 2.10.2002. 

zaplsnica z valneho zhromazdenia zo dha 26.03.2004 (suhlas s 
prevodom obchodnych podielov). jan Achberger, Maria Stvrtecka 
-funkcia konaterov do 26.03.2004. Dodatok 6.6 k spolo6enskej 
zmluve zo dha 21.04.2005. zapisnica z valneho zhromaidenia zo 
dha 30.08.2005. Dodatok 6.7 k spolodenskej zmluve zo dha 
30.08.2005. 

14.08.2015 

17.08.2015 

(od: 16.11.2001) 

(od: 30.06.2004) 

(od: 07.09.2005) 

O obchodnom registri SR | Navod na pouzivanie ORI | Nasa adresa ^ 
V^hradavanie podl'a ; obchodneho mena | identifikacneho cisla 

sidla j spisovej znacky | priezviska a mena osoby 

Strankove hodiny na registrovych sudoch 
Formulare na podavanie navrhov na zapis do obchodneho registra 

4z4 17.8.2015 12:28 









Orad geoddzie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VYPIS Z KATASTRA NEHNUTELNOSTi 
Okres: Bratislava II Vytvorene cez katastralny portSI 

Obec: BA-m.e. RUZINOV D^tum vyhotovenia 15.06.2015 
Katastraine uzemie: TmSvka Cas vyhotovenia: 12:18:30 

VYPIS Z USTU VLASTNICTVA c. 1 
CAST A: MAJETKOVArPODSTATA 

PARCELY registra "C" evidovand na katastralnej mape 

Parcaln6dfsto V^9ravm2 Druh pozemku Jposob vyuz. p. Umiest pozemku PrAvny vztah Druh ch.n. 
1999/ 3 1633 Zastavand plochy a 

nidvoria 
21 2 

1999/ 7 30 Zastavand plochy a 
niidvoria 

21 2 

1999/12 197 Zastavand plochy a 
njidvoria 

21 2 

1999/15 253 Zastavand plochy a 
nddvoria 

21 2 

1999/17 99 Zastavand plochy a 
nadvoria 

21 2 

2033/ 33 508 Om& pdda 1 2 
2033/34 103 Ostatnd plochy 37 2 
2033/ 43 59 Ostatne plochy 37 2 
2033/44 59 Ostatnd plochy 37 2 
2033/45 59 Ostatne plochy 37 2 
2033/ 46 71 Ostatnd plochy 37 2 
2033/ 47 8 Ostatne plochy 37 2 
2033/48 28 Ostatne plochy 37 2 
2033/ 49 32 Ostatne plochy 37 2 
2033/ SO 58 Ostatnd plochy 37 2 
2033/ 51 62 Ostatne plochy 37 2 
2033/ 52 29 Ostatn^ plochy 37 2 
2033/ 53 34 Ostatn^ plochy 37 2 
2033/ 54 60 Ostatne plochy 37 2 
2033/ 55 47 Ostatne plochy 37 2 
2033/62 2818 Ostatnd plochy 37 ^ 2 
2033/63 1550 Ostatne plochy 37 2 
2033/ 64 184 Ostatne plochy 37 2 
2033/ 65 117 Ostatne plochy 37 2 
2033/ 66 164 OstatnS plochy 37 2 
2033/67 92 Ostatne plochy 37 2 
2033/ 68 34 Ostatne plochy 37 2 
2033/ 69 20 OstatnS plochy 37 2 
2033/ 70 11 Ostatng plochy 37 2 
2034/ 88 132 Zastavane plochy a 

nadvoria 
99 2 

2034/ 91 572 Zastavane plochy a 
nadvoria 

99 2 

2034/ 92 66 Ostatne plochy 37 2 
2034/ 93 5 Ostatne plochy 37 2 
2034/94 36 Ostatne plochy 37 2 
2034/ 95 435 OstatnS plochy 37 2 
2034/ 96 190 Ostatne plochy 37 2 
2034/ 97 901 Ostatne plochy 37 2 
2034/ 99 625 Ostatnd plochy 37 2 
2034/100 28 Ostatne plochy 37 2 
2034/101 823 Ostatne plochy 37 2 
2034/103 696 Ostatnd plochy 37 2 
2034/106 861 Ostatne plochy 37 2 
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PARCELY registra "C" evidovane na katastralnej mape 

Parcelne cislo Vymera v m2 Druh pozemku 
22164/ 5 33 Zastavane plochy a 

nadvoria 
22164/ 6 33 Zastavan^ plochy a 

niidYoria 
22164/ 7 33 ZastavanS plochy a 

niidvoria 
22164/ 8 40 Zastavan^ plochy a 

nadvoria 
22167 4184 ^stovan6 plochy a 

nddvoria 
22175/ 1 1944 Ostatn6 plochy 
22175/ 2 713 Ostatnd plochy 
22180/25 16 Zastavane plochy a 

niidvoria 
22220/ 5 151 Zastavand plochy a 

nidvoria 
22^21/ 7 222 Zastavan6 plochy a 

nadvoria 
22221/ 8 28 Zastavane plochy a 

nddvoria 
22222/ 3 2426 ^sUivane plochy a 

nadvoria 
22224/ 1 1161 Zastavan6 plochy a 

nadvoria 
22224/ 2 153 Zastavan6 plochy a 

n&dvoria 
22224/ 7 164 Zastavane plochy a 

nadvoria 
22237/ 1 3691 Ostatnd plochy 
22237/ 2 13 Ostatne plochy 
22237/ 3 7 Ostatne plochy 
22238/ 3 1276 Ostatnd plochy 
22238/ 4 20 Ostatn^ plochy 
22241/ 1 82 Zastavane plochy a 

nadvoria 
22242/ 1 5234 Ostatne plochy 
22242/ 2 36 Ostatnd plochy 
22244/ 3 2026 Zastavane plochy a 

nadvoria 
22244/ 4 21 Zastavane plochy a 

nadvoria 
22247/ 4 134 Zastavane plochy a 

nadvoria 
22247/ 9 33792 Zastavane plochy a 

nadvoria 
22247/16 358 Zastavane plochy a 

nadvoria 
22421 458 Zastavane plochy a 

nadvoria 
22422/ 1 986 Zahrady 
22422/ 2 163 Zastavane plochy a 

nadvoria 
22422/ 3 283 Zastavan6 plochy a 

nadvoria 
22422/ 4 533 Zastavane plochy a 

nadvoria 
22423 1699 Zastavane plochy a 

nadvoria 
22445/ 2 2276 Zastavan^ plochy a 

nadvoria 
22466/ 1 1047 Zastavane plochy a 

nadvoria 
22466/ 2 150 Zastavane plochy a 

nadvoria 
23024/10 608 Zastavan^ plochy a 

nadvoria 
Lsgenda: 
Spdsob vyuifvania pozemku: 

99' Pozemok vyuzivany podfa druhu pozemku 

Spdsob vyuz. p. Umiest pozemku Privny vzfah Druh ch.n. 
18 

18 1 

18 1 

18 1 

22 

29 1 
29 1 
22 

99 1 

22 2 

22 2 

22 2 

22 1 

22 2 

21 2 

37 1 
37 1 
37 1 
37 1 
37 1 
22 

37 1 
37 1 
22 

22 1 

22 1 

22 ' 1 

22 1 

16 1 

4 1 
17 

99 

99 1 

22 1 

22 1 

22 1 

22 1 

99 1 
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PARCELY registra "C" evidovane na katastralnej mape 

Parcelne cislo Vymera v m2 Druh pozemku Sposob vyuz. p. Umiest pozemku Privny vzfah Druh ch.n. 
21 - Pozemdf, na ktorom je postavend inzinierska stavba • diafnica a r^chlostn^ komunik^c/a a Jej sucasti 
29 - Pozemok, na ktorom je okrasn^ zAhrada, ullcnS a sidliskov^ zelen, park a in^ funkdni zelen a lesny pozemok na 
rekrea6n4 a poFovnicke vyuiivanie 
15 - Pozemok, na ktorom je postavena bytov^ budova oznacenA sOpisnym cislom 
37 - Pozemok, na ktorom sO skaly, svahy, rokliny, vymole, vysokd medze s krovim alebo kamenim a ine plochy, ktore 
neposkytuju trvaly utitok 
22 - Pozemok, na ktorom je postavena inzinierska stavba - cestn^, miestna a udelov^ komunikicia, lesn^ cesta, pofn^ 
cesta, chodnik, nekryt6 parkovisko a ich sudasti 
7 - Pozemok luky a pasienku trvaio porasteny trivami alebo pozemok dodasne nevyuzivany pre tn/aly tr^vny porast 
1 - Pozemok vyuiivanypre rastlinnu vyrobu, na ktorom sa pestuju obilniny, okopaniny, krmoviny, technick4 plodiny, 
zelenina a inS pofnohospodiirske plodiny alebo pozemok dodasne nevyuzivany pre rastlinnO yjrobu 
5 - Pozemok v rimd zihradndho centra, na ktorom sa pestuje okrasni nizka a vysoki zelefi aiebo pozemok dodasne 
vyuiivany na y^robu tr^vnikovych kobercov, vianodnych stromdekov a inej okrasnej zelene 
17 - Pozemok, na ktorom je postavena budova bez oznadenia supisnym dtshm 
30 - Pozemok, na ktorom je ihrisko, Stadidn, kupalisko, Sportov^ dr^ha, autokemp, tiiborisko a ind 
18- Pozemok, na ktorom je dvor 
4 - Pozemok prevazne v zastavanom uzemi oboe alebo v z^hradk^rskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, 
okrasnd nizka a vysoki ze/efi a in^ poFnohospod^rske plodiny 
11 - Vodn'j' tok (prirodzeny - rieka, potok; umel^ - kanil, nition a in6) 
16- Pozemok, na ktorom je postaveni nebytovi budova oznadend supisnym dislom 
33 - Pozemok, ktor^ sluzi na fazbu nerastov a surovin 
34 - Pozemok, na ktorom je man/puladnd a skladov^ plocha, objekt a stavba slOziaca lesndmu hospod^rstvu 
19 - Pozemok, na ktorom je spolodnydvor 

Umiestnenie pozemku: 
2 - Pozemok je umiestneny mimo zastavandho Ozemia oboe 
1 • Pozemok je umiestneny v zastavanom uzemi obce 

Privny vzfah: 
9 - Duplicitne alebo viacnSsobn^ vlastnictvo k tej istej nehnutefnosti aiebo k jej dasti 
7 - Neusporiadany vlastnicky vzfati k pozemku (pozemkom) 
2 - Niljom k pozemku 
5 - Vlastnik pozemku nie je viastnikom stavby postavenej na tomto pozemku (pozemkoch) 

Stavby 
Umiest stavby Supisn6 dislo na parcele dislo Druh stavby Popis stavby Druh ch.n. 

3518 13947/ 3 16 kultumy dom, orientacne dislo 52 
3565 22421 20 kinoZora 
3988 17015/ 10 20 detske jasle-Balselova ul. 
4307 14814/261 20 SPORTOVAHALA 
4347 14801/ 5 11 objekt skoly 
4369 6175 20 STAVBA 
4369 6175 20 stavba 
4370 6176 20 stavba 
4435 14790/ 8 20 KULT.DOM 

Pravny vzfah k parcele na ktorej lezi stavba 4435 je evidovany na liste vlastnictva £islo 728. 
4435 14814/440 20 KULT.DOM 

Pravny vzfah k parcele na ktorej lezi stavba 4435 je evidovan^ na liste vlastnictva 6islo 1944. 
4538 14814/416 20 sklad-Vrutocka 
4538 14814/418 20 sklad-Vnitocka 
4538 14814/475 20 sklad-VrDtockd 

Pravny vzfah k parcele na ktorej lezi stavba 4538 je evidovany na liste vlastnictva cislo 3724. 
4538 14814/478 20 sklad-VrutockS 

Pravny vzfah k parcele na ktorej leii stavba 4538 je evidovany na liste vlastnictva cislo 3724. 
4604 14814/225 11 ZS pavilon B 
4607 14814/226 11 ZS pavilon C 
4609 14814/228 11 ZS pavil6n D 
5269 14801/ 3 20 stavba 
5896 22122/ 9 20 soczariadenie MHO 

PLOMBA VYZNACENA NA ZAKLADE V - 8922/2014 
Legenda: 
Drut) stavby: 

20 - Inii budova 
11 - Budova pre skolstvo, na vzdeliivanje a vyskum 
16 - Budova pre kultOru a na verejnu zSbavu (muzeum, kniznica a galeria) 
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stavby 
Supisne cislo na parcele cislo Druh stavby Popis stavby 

Kdd umiestnenia stavby: 
1 - Stavba postavana na zemskom povrchu 

Druh ch.n. Umiest stavby 

CASTB: VLASTN(CIA IN^ OPRAVNEN^ OSOBY 

Por. cislo Priezvisko, meno (nizov), rodne priezvisko, datum narodenia, rodne cislo (iCO) a Spoluvlastnicky podiei 
miesto bvaleho pobytu (sidio) viastnika 

Ocastnfk pravneho vzfahu: Vlastnik 
1 HlavnS mesto SR Bratislava, Primacialne namestie 1, Bratislava, PSC 

814 99, SR 
l60: 

1 /I 

Poznamka 

PoznSmka 

Pozhamka 

Poznamka 

Poznamka 

Poznamka 

Poznamka 

Poznamka 

Poznamka 

Poznamka 

Hodnovernosf pozemkov parc.d.4358/3, parc.£j4358/38 bola spochybnena podra X -
140/05-CZIz 24.10.2005 
Hodnovernosf ijdajov katastra bola spochybnena z dovodu duplicity vlastnictva £asti 
poz. reg.E p.e4300,4301 v k.u. Vajnory a poz.reg.C p.e.2038/43 X 55/06 zo dAa 13.10.2006 
Hodnovernosf ijdajov katastra o prive k pozemkom registra C parc.£.2038/1, 
parc.£.4358/1 a parc.5.4358/3. zaplsanych na LV 6.1. k.fj.Tmdvka na zdklade 2iadosti 6.11-
177 Dr.H/Dv.,predlo2en]^ch listin a GP 6.761-2610-027-77 bola spochybnena z ddvodu 
duplicity vlastnictva s pozemkom registra E KN pare. 6.1214/22, zapisan^ho na LV 3826, k. 
u. Trnivka na zaklade osvedcenia o vyporiadani dedi6skych podielovN 221/93, Nz 216/93 
zo dna 11. 6.1993, osvedCenia o dedi6stve 0 630/04, Dnot 84/04 zo dna 28. 02. 2005, 
osvedcenia o dedi6stve 6.31D 2455/05, Dnot 57/05. 
Hodnovernosf udajov katastra o prave k nehnuternosti 6asti pozemku registra C p. 6. 
4358/1 na LV 6.1, k. u. Trnavka podra vyvlastnovacich dohdd zo dna 23.02.1960 a 
26.07.1960 a pozemku registra E p. 6.1214/7 na LV 6. 4574 k. u. Trniivka podra 
dedi6sk6ho rozhodnutia D 482/90-53 bola spochybnena (duplicita vlastnictva) 
Hodnovernosf udajov katastra o prdve k nehnuteFnosti podra §39 ods.2 katastrdlneho 
zakona k pozemku registra C-KN pare. 6.4358/2 zapisaneho na LV 1, k.u.Trndvka na 
zaklade ziadosti 6.11/77 Dr.H/Dv. zo dha 27.05.1977, prilozenych listin a geometrickeho 
planu 6.761-2610-027-77 bola spochybnena z ddvodu duplicity vlastnictva s pozemkom 
registra E-KN parc.6.4353 zapisaneho na LV 6.4595, k.ij.Tmdvka na zaklade rozhodnutia 
Obvodneho sudu Bratislava 3 c.D 1629/93, Dnot 293/93*24 zo dna 01.08.1994 a rozhodnutia 
Obvodneho sudu Bratislava 3 6.D 1630/93-11, Dnot 313/93 zo dna 31.01.1995,X-592/09 
V zmysle ustanovenia § 39 ods.2 z&kona 6.162/1995 Z.z. o katastri nehnutefnosti, 
hodnovernosf udajov katastra bola spochybnena z ddvodu duplicity vlastnictva k casti 
pozemku registra E-KN p.c. 1220/37 na LV 6.2172 k.u. Vajnory na zaklade notarskej 
zapisnice N 48/93, Nz 47/93 zo dna 18.06.1993 s 6asfami pozemkov registra C-KN p.6. 
2038/1,36 na LV 6.1 k.ij. TmSvka na zaklade delimita6neho protokolu zo dna 15.08.1993 
vyhotoveneho v zmysle zSkona 6.138/91 Zb. o majetku obci. X-527/09 
Hodnovernosf udajov katastra o prave k nehnutefnosti podFa § 39 ods.2 katastralneho 
zakona k pozemku registra C-KN pare. 6.4358/3 zapisaneho na LV 6.1, k.ii.TmSvka na 
zaklade ziadosti 6.11/77 Dr.H/Dv. zo dAa 27.05.1977, prilozenych listin a geometrickeho 
pUnu 6.761-2610-027-77 bola spochybnena z ddvodu duplicity vlastnictva s pozemkami 
registra E-KN pare. 6.1220/91 a parc.6.1249 zapisany^eh na LV 6.3653, k,u.Tmavka na 
ziklade rozhodnutia Statneho notdrstva Bratislava 3 6.D 196/91 zo dna 04.04.1991, 
rozhodnutia Stdtneho notarstva Bratislava 3 6.D 870/91-45 zo dna 14.07.1992, rozhodnutia 
Stiitneho notarstva Bratislava 3 6.D 248/91-53 zo dna 06.09.1991, rozhodnutia Statneho 
notarstva Bratislava-mesto 6.D 1700/63 zo dAa 17.02.1964, osved6enia o dedf6stve 6.310 
970/2006, Dnot 7/2009 zo dna 22.04.2009 a osved6enia o dedicstve 6. 30D 1007/2007, Dnot 
123/2007 zodna 30.10.2008, X-727/09 
Hodnovernosf udajov katastra podfa §-u 39 ods. 2 katastralneho zdkona o prave k 
nehnuternosti k pozemku registra C-KN p.6. 2038/43 zapisaneho na zaklade Rozhodnutia 
o vyvlastneni 6. Vyst-330-10846/St/15 zo dtia 13.01.1971 bola spochybnena z ddvodu 
duplicity vlastnictva s pozemkom registra E-KN p.6.4303 zapisanom na LV 6. 3602 k.u. 
Vajnory na zaklade N88/93, P-2534/13 
Hodnovernosf udajov katastra podFa §-u 39 ods. 2 katastralneho zakona o prave k 
nehnuternosti k 6asti pozemku registra C-KN p. 6.16780/1 zapisaneho v prospeeh HIavne 
mesto SR Bratislava, ICO: 00603481 na zaklade delimita6neho protokolu vyhotoveneho v 
zmysle zdkona 6.138/91 Zb. o majetku obci v podiele 1/1 bola spochybnena z ddvodu 
duplicity vlastnictva s pozemkom registra E KN pare. 6.16826 zapisanom na LV 6. 3774, k. 
u. Trnavka v prospeeh Ing. Marian Zeman, nar. 12.09.1938 na zaklade Osvedcenia o 
dedicstve 6. 310/311/2009, Dnot 45/2009 v podiele 1/1, P-1621/14. 
Hodnovernosf udajov katastra podra §-u 39 ods. 2 katastralneho zakona o prave k 
nehnuternosti k 6astiam pozemkov registra C-KN p. 6. 4358/3,38 zapisanych v prospeeh 
Hlavn^ mesto SR Bratislava, ICO: 00603481 na zaklade delimitacneho protokolu 
vyhotoveneho v zmysle zakona 6.138/91 Zb. o majetku obci v podiele 1/1 bola 
spochybnena z ddvodu duplicity vlastnictva s pozemkom registra E-KN pare. 6.1-1265/1 
zapisanom na LV c. 3646, k. u. TrnSvka v prospeeh Uubos Kominek, nar. 21.05.1976 v 
podiele 1/1 na zaklade Osvedcenia o dedi6stve 31 D 195/2012, D not 21/2012 zo dna 
17.10.2012 a opravnej dolozky zo dna 16.4.2013, P-2139/14 
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MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 
oddelenie zivotneho prostredia a mestskej zelene 

Primacialnenam. I, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 

Oddelenie spravy nehnutel'nosti 

T U 

Vas list cislo/zo dna 
MAGS SNM 39316/2015 

289084/15 

Na§e cislo 
MAGS OZP-46610/2015 

289086/15 

Vybavuje/linka 
RNDr.CaIpasova/611 

Bratislava 
15.7.2015 

Vec 
OPTOTEL s.r.o.. MedveJovei 19. Bratislava, 
stanovisko. 

naiom pozemkov k.u. Trnavka. Bratislava-

Listom c. MAGS SNM 39316/2015/289084 zo dna 16.6.2015 ste na zaklade ziadosti 
spolocnosti OPTOTEL s.r.o., Medved'ovej 19, 851 04 Bratislava, poziadali Oddelenie zivotneho 
prostredia a mestskej zelene o stanovisko knajmu pozemkov registra „C" pare. c. 22422/1, 
22422/3, 22421 a 22422/2 k.ii. Trnavka, Bratislava. 

Po prestudovani predlozenej ziadosti z hl'adiska zaujmov Oddelenia zivotneho 
prostredia a mestskej zelene, ako aj ochrany prirody akrajiny konstatuje: 

Suhlasime s prevodom pozemkov. Predmetne pozemky sii spevnenymi plochami, bez 
akejkoFvek zelene. Najom nie je v rozpore so zaujmami zivotneho prostredia, ochranou mestskej 
zelene, uzemnou ani druhovou ochranou prirody a krajiny. 

S pozdravom Oddelenie zivotneho prostrtldia 
a mests}£ej zelene 

PriinaciaiT'''=' - ' 
fiU 99 B 1 -

Ing. Katariha Prostejovska 
veduca oddelenia 

Primacialne n^estie 1, III. poschodie, t. dveri 327 
TELEFON 
02/59 35 61 48 

FAX 
02/59 35 65 74 

BANKOVE SPOJENIE 
eSOB: 25829413/7500 

iCo 
603 481 

INTERNET 
www.bratislava.sk 

E-MAIL 
ozp@bratislava.sk 



MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 
oddelenie lizemneho rozvoja mesta 

Primacialnenam. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 

Oddelenie spravy nehnuternosti 
JUDr. Dunckova 

Tu 

VaS list Cislo/zo dna Nase cislo Vybavuje/linka Bratislava 
MAGS SNM 39316/15-289084 MAGS ORM 46697/15-289085 Breznikova/218 23.07.2015 

Vec / 
faemnopMnovacia informAcia 

^adateF: OSN (pre: OPTOTEL s.r.o., Medvedovej 19, BA) 
ziadosf zo dna: 16.06. 2015 
pozemok pare. Cislo: 22422/1,22422/3,22421 a 22422/2 -podl'a Vami 

prilozenej mapky 
katastralne uzemie: Trnavka 
bli^sia lokalizacia pozemku v lizemi: Okruzna ulica 
zamer ziadateFa: najom pozemkov (ucel: kanceldrske priestory 

a priestory na uskJadnenie materidlov potrebnych 
k podnikateTskej cinnosti) 

Zaujmove pozemky su sudasfou uzemia, pre ktore bol schvaleny Uzemny plan zony Trnavka 
- stred, obstaravatel'om ktoreho je M C Bratislava - Ruzinov. 
Uzemny plan zony Trnavka - stred stanovuje pre zaujmove uzemie, ktore sa nachadza 
V regulovanej uzemno-funk5nej jednotke/bloku 1/02, nasledovnu regulaciu: 

Navrh rozvoja uzemia: 
• stabilizacia nekomercnej verejnej vybavenosti (socialnej infrastruktury) v uzemi, 
• rozvoj kultiiry, verejnej kultumo-vzdelavacej a oddychovo-rekreaCnej vybavenosti v uzemi 

a nekomercnej verejnej vybavenosti (socialnej infrastruktury) v lizemi, 
• rozvoj obytneho prostredia a zelene obytneho uzemia. 

Regulacia priestoroveho usporiadania uzemia: 
• zakladne urbanisticke operacie, t.j. zakladne intervencne zasahy do regulovanej uzemno-

fimkCnej jednotky (bloku), 
• renovacia urbanistickej struktury, 
• rekonStrukcia urbanistickej Struktury formou prestavby, asanacie a dostavby, 
• kompletizacia urbanistickej struktury formou prestavby a dostavby, 
• zakladny charakter, sposob a druh zastavby regulovanej uzemno-funkdnej jednotky (bloku). 

Laurinska 7, III, poschodie, t. dveri 309 
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• vol'na suroda zastavba izolovanych objektov a celkov (vol'na suroda zastavba izolovanyc 
soliterov). 

Regulacia intenzity vyuzitia lizemia: 
• zavazny maximalny index podlaznych ploch na jednotlivych pozemkoch v regulovanej 

uzemno-funkcnej jednotke (bloku) = 0,90, 
• zavazny maximalny index zastavanych ploch jednotlivych pozemkov pozemnymi stavbami 

(budovami) v regulovanej uzemno-funkCnej jednotke (bloku) = 0,50, 
• zavazny minimalny koeficient ozelenenej plochy jednotlivych pozemkov v regulovanej 

uzemno fiinkdnej jednotke (bloku) = 0,20, 
• zavazna maximalna nadzemna podlaznost' pozemnych stavieb (budov), resp. zavazny 

maximalny poCet uplnych nadzemnych podlazi pozemnych stavieb (budov) v regulovanej 
uzemno-fimkcnej jednotke (bloku) = 2 nadzemne podla^a vratane podkrovia. 

Zavazne nepripustne sposoby zastavania uzemia: 
• zastavba s charakterom provizomych objektov, 
• zastavba doCasnych objektov. 

Regulacia funkcneho vyuzivania uzemia: 
prevlddajuce funkdni vyuzitie uzemia - zdvdzne hlavne funkcne zJozky 
• budovy pre kultumo-spoloCensku vybavenosf: kultume zariadenia, kultumo-vzdelavacie 

zariadenia, oddychove a zabavne zariadenia, 
• budovy pre vybavenosf obchodu. sluzieb a administrativy: zariadenia verejneho stravovania. 

doplnujuce (obmedzene) funkcne vyuzitie uzemia - smerne doplnujuce funkcne zlozky: 
• individualne rodinne domy, 
• byty V objektoch urdenych na prevladajiice a hlavne funkcne vyuzitie (sluzobne byty), 
• budovy pre kultumo-spoloCensku vybavenosf: kultume zariadenia v doplnkovom rozsahu, 
• budovy pre vybavenosf obchodu, sluzieb a administrativy: maloobchodne zariadenia pre 

obsluhu prevladajiiceho a hlavneho funkcneho vyu^tia, zariadenia verejneho stravovania, 
zariadenia verejneho stravovania maleho rozsahu, zariadenia rychleho obCerstvenia, bufety, 
zariadenia stravovania zamestnancov, ubytovacie zariadenia viazuce sa na prevladajiice 
a hlavne funkCne vyuzitie, drobne zariadenia vybavenosti a hygienicke zariadenia pre obsluhu 
lizemia, 

• budovy pre sportovo-rekreacnii vybavenosf: fitnes, posilfiovne, 
• liniova a plosna zelen, 
• drobna architektiira a mobiliar, 
• cyklisticke trasy, 
• pesie komimikacie, 
• vozidlove komunikacie, 
• odstavne statia a parkoviska, 
• parkinggaraze, 
• zariadenia a vedenia technickej vybavenosti pre obsluhu uzemia. 

nepripustne (nevhodne) funkcne vyuzitie uzemia — zdvdzne nepripustne funkcne zlozky 
• malopodlazne bytove domy do 4 nadzemnych podlazi, 
• viacpodlazne bytove domy nad 4 nadzemne podiazia, 
• budovy pre prechodne byvanie: ubytovacie zariadenia cestovneho mchu, male ubytovacie 

zariadenia cestovneho mchu, male hotely, penziony, 
• budovy pre vybavenosf obchodu, sluzieb a administrativy; obchodne centra regionalne, 

nakupne strediska, obchodne domy, hypermarkety, hobbymarkety, supermarkety, diskonty. 
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Sgresove centra, veFtrzne a vystavne arealy, administrativne budovy, prenajimaterne 
biinistrativne zariadenia a priestory, zariadenia nerusiacej drobnej vyroby a sluzieb, 

'zariadenia vyrobnych a nevyrobnych sluzieb pre obsluhu lizemia, zariadenia separovaneho 
, zberu odpadov miestneho vyznamu, 

, • budovy pre kultumo-spolocensku vybavenosf: obradne siene, kostoly a modlitebne, 
zariadenia cirkvi a ich ostatne zariadenia, 

• budovy pre skolsku vybavenosf: stredne skoly, specialne skoly, vysoke skoly a 
vysokoskolske arealy, ubytovacie a stravovacie zariadenia Skolstva, zariadenia, objekty a 
arealy vedy a vyskumu, materske skoly, zakladne skoly a zakladne umelecke Skoly, 

• budovy pre zdravotnicku a socialnu starostlivosf: polikliniky, nemocnice s poliklinikami, 
vysokoSpecializovane odbome lieCebne ustavy, odbome liecebne ustavy, detsk^ ozdravovne, 
liecebne, liecebne ustavy, zariadenia zdravotnictva - zachranna sluzba, dialyza5ne strediska, 
stacionare socialnych sluzieb, chranene dielne, chranen^ byvanie, domovy socialnych sluzieb, 
'domovy dochodcov, domovy penziony dochodcov, detske domovy, krizove strediska, 
zariadenia pestunskej starostlivosti, 

• derpacie stanice pohonnych hmot bez i so sprievodnymi prevadzkami. 

Odporucene sposoby ozelenenia uzemia: 
• verejna a poloverejna liniova zeleii, 
• verejna a poloverejna parkovo a sadovm'cky upravena zelen, 
• zelefi obytneho uzemia. 

Navrh verejneho dopravneho vybavenia yzemia: 
• reSpektovanie existujiicich miestnych obsluznych komumkacii, 
• riesenie narokov statickej dopravy na jednotlivych pozemkoch v lizemi. 

Navrh verejneho technicko-infrastrukturahieho vybavenia: 
• respektovanie existujucich vedeni a tras verejneho technickeho vybavenia uzemia. 

Specificka regulacia vyuzitia uzemia: 
• dopliiujuce (obmedzene) funkdne vyuzitie uzemia - smeme doplnujuce funkCne zlozky 

(budovy, objekty a zariadenia pre kultumo-spolocenskii vybavenosf, pre vybavenosf 
obchodu, sluzieb a admimstrativy a pre gportovo-rekreacnii vybavenost') mozu byf v uzemi 
situovane v rodinnych domoch i v samostatnych prevadzkovych objektoch pozemnych 
stavieb (budovach). 

Vo vykrese „Reguldcia funkcno-prevddzkoveho vyuzivania a hmotovo-priestoroveho 
usporiadania v uzemi** sii pre dane uzemie stanovene d'alsie zavasme regulativy, napriklad 
nasledovne stavebne ciary: 
• pevne stavebne diary urcene ulicnou podorysnou stopou existujucich budov, 
• stavebne diary vymedzujuce uzemie pre zastavanie regulovaneho celku budovami 

- neprekroditeFne ulidne hranice zastavby budov. 

Informujeme Vas, ze Uzemny plan hlavneho mesta SR Bratislavy, rok 2007 ajeho zmeny 
a doplnky 01, zmeny a doplnky 02, zmeny a doplnky 03 a zmeny a doplnky 05 su zverejnene na 
adrese: 
http://vmw.bratislava.sk/vismo/dokumentv2.asp?id_org=70Q000&id=11031292&pl=67484. 
Dalsie uzemnoplanovacie dokumentacie a uzemnoplanovacie podklady su zverejnene na adrese: 
http://www.bratislava.sk/vismo/dokumentv2.asp7id org=^700000&id=74384&pl=53195. 
Komplexne informacie o Va§om zaujmovom uzemi ziskate nahliadnutim do zverejnenych hore 
uvedenych dokumentov. 



BlizSie informacie o Uzemnom plane zony Trnavka - stred Vam poskytne MC Bratislava 
- Ruzinov, ako prislusny organ lizemneho planovania. 

Upozoriiujeme, ze predmetom uzemnoplanovacej informacie nie su majetkovopravne vzt'atiy 
kpozemku. Uzemnoplanovacia informacia na ten isty pozemok moze byf vydana viacerym 
ziadatel'om. 

Uzemnoplanovacia informacia e. MAGS ORM 46697/15-289085 zo dna 23.07. 2015 plati jeden 
rok odo dfia jej vydania, ak nebola schvalena nova uzemnoplanovacia dokumentacia alebo jej 
zmeny a doplnky, na zaklade ktorych bola vydana. 

S pozdravom 

Mgr. art. Katarina Stefancova 
veduca oddelenia 

Magistrdt hlavcciao mceta SR 

Oddelenie lizemneho rozvoja mesta 

EO.BOX 192 
B r a U s l a v a 

Co: MGORM-archiv 



Ml MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 
Primacialnenam. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 

SUBOmVE STANOVISKO 

k navrhu na predaj/prenajom nehnuternosti hi. m. SR Bratislavy 
za oblasf dopravy 

A: IDENTIFIKACIA PODANIA: 

Do§lo od (oddelenie, datum): SNM 39316/2015 
Predmet podania: Najom nehnuternosti - Okruzna ul. 
ZiadateF: OPTOTEL s.r.o. 
Katastralne uzemie: Trnavka 
Parcelne dislo: 22422/1,2,3,22421 
Odoslane: (datum) 30. Co. 2015 Pod.a. 

B: CUSTKOVE STANOVISKA ODDELENI: 

Bl: Oddelenie dopravneho inzinierstva 
Pridelene (datum): 22.6.2015 Pod. 6. oddelenia: -289088 

ODI/ /15-p 
Spracovater (meno): Ing. Mickova 
Text stanoviska: 

K ziadosti o najom pozemku pare. c. 22422/1, za ucelom zabezpecenia pristupu 
k stavbam postavenych na pare. c. 22422/2, 22422/3 a 22421, uvadzame: 

• V zmysle tJPN hi. m. SR Bratislavy, 2007, v zneni zmien a doplnkov nie je predmetny 
pozemok dotknuty ziadnym vyhl'adovym zamerom dopravy. 

• potvrdzujeme funkciu pozemku pare. c. 22422/1 - ide o spevnene plochy zabezpedujuce 
pristup k stavbam postavenym na pare. t. 22422/2,22422/3 a 22421 . 

Na zaklade uvedeneho k najmu pozemku na vyssie uvedeny lidel nemame namietky. 
Pre uplnost' uvadzame: V pripade, ze ide aj o prenajom pozemkov pod stavbami, tak 

ako je vyznadene v prilozenej snimke z K M (t.j. pare. c. 22422/2, 22422/3 a 22421), nemame 
namietky ani k ich prenajmu. Taktiez nie su dotknute vyhl'adovymi dopravnymi zamermi. 

Avsak upozoriiujeme: 

V pripade zmeny ftmkdneho vyuzitia predmetnych pozemkov a stavieb na nich postavenych, 
ktora vyvola vyrazny narast statickej a dynamickej dopravy oproti sucasnemu stavu, budeme 
pozadovaf vyhodnotif dopady uvedeneho narastu dopravy na pril'ahlu komunikacnu sief a jej 
krizovatky (v zmysle Metodiky dopravno-kapacitneho posudzovania vplyvov veFkych 
investicnych projektov, sprac. magistrat) a v pripade potreby navrhnuf opatrenia na 

Primacialne n6m. 1, III, poschodie, £. dveri 308 

T E L E F O N F A X B A N K O V E S P O J E N I E iCO I N T E R N E T E-MAIL 

02/59 35 61 95 02/59 35 64 39 VOO 6327012/0200 603 481 www,bratislava.sk okdsv@bratislava.sk 



2 

optimalizaciu dopravnej situacie. 

Naroky statickej dopravy pre zmenu fimkcneho vyuzitia je potrebne stanovit' v siilade s STN 
73 6110~zmena2. 

Vybavene (datum): 23.6.2015 
Schvalil dna (meno, datum): Ing. MikuS 23.6.2015 

B2: Referat cestneho spravneho organu: 
Pridelene (datum): 22.06.2015 MAGS OKDS 

46631/2015/289087 
Spracovater (meno): Iveta lUova 

Z hfadiska cestneho spravneho organu k najmu pozemkov registra „C" parcelne c. 22422/1, 
22422/2, 22422/3 a 22421 k. u. Trnavka za licelom prenajmu kancelarskych priestorov 
a priestorov na uskladnenie materialov potrebnych k podnikatel'skej Cinnosti sa 
nevyjadrujeme. Ide o pozemky, ktore nie sii v blizkosti miestnych komunikacii I. a II. triedy. 

Vybavene (datum): 26.06.2015 
Schvalil dna (meno, datum): Ing. Steckova 26.06.2015 

B3: Oddelenie spravy komunikacii: 
Pridelene (datum): 19.6.2015 Pod. c. oddelenia: OSK-289089/2015 

-De-259 
Spracovater (meno): Ing. Derajova 
Text stanoviska: 

., za ucelom zabezpecenia pristupu k stavbam postavenych na 
V k.u. Trnavka nepride k zasahu do komunikacii a verejneho 
esta. 

Najmom pozemku p.d. 22422/ 
p.c. 22422/2, 22422/3 a 22421 
osvetlenia v sprave hlavneho m 

., za ucelom zabezpecenia pristupu k stavbam postavenych na 
V k.u. Trnavka nepride k zasahu do komunikacii a verejneho 
esta. 

Vybavene (datum): 26.6.2015 
Schvalil dna (meno, datum): JUDr. Ing. Eva Uhliarikova 

y 

Ing. Tatiana Kratochvilova 
zastupkyiaa riaditel'a magistratu 

Magiatrdt hlayniho mesta SR 
BmUslavy 

Zaatupca rladit̂ fo magistratu 

814 99 a t i s 1 a V a 
•3-



MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 
financne oddelenie 

Primacialne nam. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 

Oddelenie spravy nehnutePnosti 

292310/2015 
TU 

VaS list dislo NaSe fiislo Vybavuje/linka Bratislava 
MAGS SNM 39316/2015/284084 MAGS FIN 34289/2015/289090 Mgr.Synakova/476 24.06,2015 

Vec 
Oznamenie o pohradavkach 

Na zaklade Vasej ziadosti vo veci vycislenia pohl'adavok, Vam tymto oznamujeme, ze 
V dostupnych dokladoch a informaciach, ktore boli dorucene na financne oddelenie k datumu 
23.06.2015 evidujeme zostatok pohl'adavok voci: 

OPTOTEL s.r.o., ICO: 31629083 

V lehote splatnosti: 0,00 Eur 
po lehote splatnosti: 0,00 Eur 

Zdroven si Vam dovol'ujeme pripomenut', ze financne oddelenie nedisponuje databdzou 
platcov dani a miestnom poplatku za komunalne odpady a drobne stavebne odpady. Vo veci 
zistenia danovych pohl'adavok a poplatkov je potrebne sa obratif na oddelenie miestnych dani 
a poplatkov magistratu. 

S pozdravom fiiavse EieSi,D hii tktxki^... 
Oddelenie financ^ie 

Primacialne nam. c.l /y 
814 09 B r a t i s 1 a V r> / ^ 

Ing. Radoslav Kasander 
povereny vedenim fmancneho oddelenia 
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M A G I S T R A T H L A V N E H O M E S T A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y B R A T I S L A V Y 
oddelenie miestnych dani a poplatkov 

Blagoevova 9, P. O. Box 76, 850 05 Bratislava 55 

SNM 

JUDr. Jana Dunckova 

l U 
M A G 317673/2015 

Vas list cislo/zo dna Nase cislo Vybavuje/linka Bratislava 
MAGS SNM 39316/2015 MAGS SNM 317672/2015 Hajso/903 11.08.2015 

Vec: 
Odpoved' na ziadosf o informaciu 

Na zaklade Vasej ziadosti Vam v zmysle §11 ods. 6 zakona c. 563/2009 Z. z. o sprave dani 
(danovy poriadok) aozmene adoplneni mektorych zakonov oznamujeme, ze oddelenie 
miestnych dani a poplatkov neeviduje voci ziadatel'ovi: OPTOTEL s.r.o., ICO 31629083 
ziadne pohl'adavky. 

S pozdravom 

Ing. Peter Michalicka 
veduci oddelenia 

Blagoevova 9, III, poschodie 
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odpoved' na subomii iiadosf 

Predmet: odpoved na subornu ziadosf 
Od: "Mgr. Denisa Kadurova" <kadurova@bratislava.sk> 
Ddtum:22.6.2015 14:13 
Pre: "JUDr. Livia Dunclcova' <duncl(ova@bratislava.sk> 

îadosfou zo dfia 16,06.2015, MA,GS SNM 39316/2015/289089, ste sa dopytovali na oddelenie iegislativno - p̂ vne, 5 evidujeme vedenie sudneho spoai vofii 
iiadat̂ ovi: 
OPTOTEL s.r.o., Medvecfovej 19, 851 04 Bratislava, iCO: 31 629 083 

Tymto vSm oznamuje, ze Hlavn6 mesto SR Bratislava neeviduje sudny spor votSi horeuvedenfemu subjektg. 

SutSasne iiadam o potvrdenle doru6enia tohto e-mailu-

Mgr Denisa Kadurovci 

Intomiteie ob^ahnutt vtejto e-niaiio\ej s p r ^ wMne prikih sit ibvemi. sCi urien6 yyluEne adresUivi a mbiu byf predmetom ochranyosobnych, osobnoslnjcti pr̂ K obchodnAho tajomshia, aubrsk^ch prAva/alebo 
iikaz»V)hDWA«rna l a obuh scfaf^sxtptnedi v/utne osoba, kbii spiiw odoslala. MtVim bol lento e-mal dtmiteniiomjicFrn, £at]»ne ̂ fas, atiy $le sa zliiaK jelw odlajnenia, b\o pou^a pre ̂ tastn^ 
potrebK inbrnio«li nis o tejto skutoinosli a e-mail nasledne t^azali. 

Oddelenie legtslattvno-pr̂ vne 
Magislr̂ t hi. mesta SR Bratislavy 
T:+421 259 356 141 
E-mail: denisa.kadurova@bratislava.sk 

HlBvn6 mesto SR Bratislava 
Ptimacleilne neim. 1 
814 99 Bratislava 
http://www.bratislava.sk/ 

Proskn, ZAUB dopad na SwstnA prostfedle pmd DaCouKihb mallu. /Ptease considerthe enMronment befcim printing this email. 

I z l 29. 6. 2015 11:38 
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Ing. DuSan Pekar 
starosta mestskej Casti Bratislava -Ruiinov l 2 5 " " " " 

Bratislava 06.08.2015 
Star . :NMCS 8626/20I5/8/AKU 

Vazeny pan primator, 

na zdklade Va§ej ziadosti zo dna 09. 06. 2015, doruCenej 29. 06. 2015 t y. M A G S S N M 
39316/2015/280270, ktorou ziadate o prehodnotenie stanoviska cj . : NM/CS 
8626/2015/4/AKU knajmu pozemku KN-C, na Okru^ej ul. 1, vBratislave vkat. uz. 
Trnavka, oznamujem, ze som prehodnotil svoie stanovisko a suhlasim s ndimom parcc. 
22422/1, s dobou najmu 2 roky, za lidelom pristupu: 

• k nebytovym priestorom v stavbe bez supisneho £isla na pozemku pare. c. 22422/3, 
• k nebytovym priestorom v stavbe so siipisny £islom 3565 (kino ZORA) na pozemku 

parc.e. 22421, 
• k nebytovym priestorom v stavbe bez supisneho cisla na pozemku pare. t. llAllll, 

kde su umiestnen^ u2 existujuce kancelarie, ktore su v sudasnosti uzivan^ ziadatel'om 
abudii prenajimane .za 6£elom kancelarskych apriestorov za u£elom uskladnenia 
roznych predmetov, materialov a pisomnosti a pod. s odovodnenim: 

Pozemok K N - C parc.C. 22422/1, kat. uz. Tmavka, o celkovej vymere 986 m% druh pozemku 
- zahrady, je v KH zapisany na L V C. 1- vlastnik - Hlavn^ mesto SR Bratislava. 

Na z^ade VaSej ziadosti, Mestska cast' Bratislava - Ruiinov potvrdzuje, ze pre uzemie, v 
ktorom sa nachadza Vami uvedena parcela, je v platnom Uzemnom plane hlavneho mesta SR 
Bratislavy, rok 2007, v zneni zmien a doplnkov, stanovene nasiedovne funkCne vyuzitie 
uzemia (UP! a j . : 14141/2015/2/UP5 zo dna 04.07.2015): 

Pozemok parcela KN-C 6. 22422/1, k. u. Tmavka, je sucast'ou stabilizovaneho uzemia vo 
vnutomom meste, pre ktor^ je stanovene funk6ne vyuzitie uzemia 102 - m l̂opodlazna 
zSstavba obytneho uzemia. 

Pre predmetne uzemie plati podl'a druhu urbanistickej funkcie, t.j. 102 - malopodlazna 
zastavba obytneho uzemia, pripustne a nepripustne funkcne vyuzitie, ktore je dane 
charakteristikou fimkCnej plochy 102 (vid'. v prilohe tabuFka 102) 

r 

Pre predmetnu parcelu t. 22422/1 v k. li. Tmavka sucasne plati Uzemn)̂  plan zony Trnavka 
- stred (d'alej len ako UPN-Z) schvaleny uzneseniami Miestneho zastupitel'stva mestskej 
easti Bratislava - Ruzinov 22/111/2015 aC. 23/III/2015, zo diia 17.02.2015, V Z N M C 
Bratislava - Ruzinov c. 2/2015 zo dila 17.02.2015, ktorym sa vyhlasuje Zavazna cast' 
Uzemneho planu zony Tmavka - stred, je uCinne od 09.03.2015. 

1 



Pozemok parcela I. 22422/1 v kat. uz. Trnavka je sucasf ou uzemno-funkcnebo celku 
UFC 1, regulovana lizemno-funkcna jednotka (blok) 1/02. Regulacia pre pozemky 
a stavby v uzemno-funkcnej jednotke (blok) 1/02 je v prilohe tohto listu. 

Uvedene inform^cie o lizemi (vyplyvajiice z platnych UPD), v ktorom sa nachadza parcela c. 
22422/1 v kat. uz. Tmavka su zhodne s informaciami o uzemi, ktore pre predmetnu parcelu 
vydala Mestska cast' Bratislava - Ruzinov dna 02.04.2015 pod t. j . : UP/CS8802/2015/2/UP3. 

SUVISIACA P L A T N A UPD: 
Uzemny plan hi. mesta SR Bratislavy, 2007 
ZaD 01- tizemny plan hlavneho mesta SR Bratislavy, 2009 
ZaD 02- Uzemny plan hlavneho mesta SR Bratislavy, 2012 
ZaD 03-Uzemny plan hi. mesta SR Bratislavy, 2014 
ZaD 05-Uzemny pldn hlavneho mesta SR Bratislavy (s uCinnost'ou od 10.11.2014) 

SUVISIACA P L A T N A t)PD Z O N A L N A : 
UPN - Z Tmavka - Stred (s licinnost'ou od 09.03.2015) 

STANOVISKO Z HI!ADISKA D O P R A V Y 
Z hfadiska dopravy bol vydany siihlas s najmom pozemku (plati povodne stanovisko). 

STANOVISKO Z HEADISKA ^IVOTNEHO PROSTREDIA A VPS 
Z hl'adiska zivotneho prostredia s prenajmom pozemku na u5el pristupu k nebytovym 
priestorom v stavbach na parcelach 6. 22421, 22422/2 a22422/3, vkat. liz. Tmavka bol 
vydany siihlas s najmom za podmienky, ze planovanou cinnost'ou neddjde k redukcii 
plochy zelene na pozemku (plati povodne stanovisko). 

STANOVISKO Z HEADISKA UZEMNEHO PLANU 
Parcela 6. 22422/1, ktora je predmetom prenajmu za u6elom pristupu do budov na parcelach 
e.: 22422/3, 22421 (kino Zora) a 22422/2, v kat. uz. Tmavka, je vo vlastnictve Hlavneho 
mesta SR Bratislava, vedena na L V t. 1. Na L V 1 su vedene aj parcely C: 22422/3, 
22421, 22422/2 a stavba so siipisnym (Sislom 3565, kino ZORA. 

Pravny a skutoCny stav posudzovanej parcely a suvisiacich nehnutel'nosti T 

t. parcely 
KN-C, 
k.u. Tmavka 

vymer 
a 

druh pozemku 
podfa udajov KN 

Stavba na parcele podl'a 
udajov KN 

skutodny stav na 
pozemku/parcele 
stavba na parcele 

22422/1 986 zahrada nie je spevnena plocha 

22421 458 zastavana plocha a 
nadvorie 

nebytova budova 
ozna£ena supisnym 
5islom 3565 

budova byvaleho 
kina ZORA 

22422/2 163 zastavana plocha a 
nadvorie 

budova bez oznafienia 
supisnym £islom 

Autoservis 

22422/3 283 zastavana plocha a 
nadvorie 

nie je plechovy sklad 
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Posudzovana parcela KN-C c. 22422/1 a suvisiace nehnutel'nosti su podl'a „Uzemneho planu 
zony Tmavka - stred" sucast'ou uzemno-funkcneho celku - UFC 1, regulovana uzemno-
funkcna jednotka (blok) 1/02. Podl'a vykresu Komplexny urbanisticky navrh - navrh funkcno-
prevadzkoveho vyuzivania uzemia platia pre posudzovami parcelu a suvisiace nehnutel'nosti 
nasiedovne regulativy priestoroveho usporiadania a flinkcneho vyuzivania pozemkov 
a stavieb: 

Parcela c. 22422/1: 
- peSie komunikacie, chodm'ky a verejne priestranstva, zjazdne chodniky, 

ozelenene plochy so zelenou obytneho uzemia pri rodinnych a bytovych domoch, 
- spevnene prevadzkove plochy pri rodinnych domoch. 

Parcela c. 22421: 
- budovy pre kultumo - spolodensku vybavenosf a cirkevne budovy. 

Parcela c. 22422/2: 
rodinne domy, 

ozelenene plochy so zelenou obytneho uzemia pri rodinnych a bytovych domoch. 

Parcela c. 22422/3: 
ozelenene plochy so zelenou obytneho uzemia pri rodinnych a bytovych domoch. 

Su5asne priestorove usporiadanie a fixnkcne vyuzivanie predmetnych pozemkov a stavieb 
nezodpoveda regulacii podl'a UPN-Z, ktory vo svojej zavaznej casti obsahuje presne 
formulovan^ navrh regulativov na fiinkcne a priestorovo homogenne jednotky a jednotlive 
pozemky. UPN-Z vychadza zo zastavovacich podmienok na umiestnovanie stavieb, ktore 
urCuju sposob vyuzitia uzemia a obmedzujii, vylucuju alebo podmiefiuju umiestiiovanie 
stavieb na pozemku ( § 1 3 ods. 7 Vyhlasky Ministerstva zivotneho prostredia Slovenskej 
republiky 55/2001 Z. z. o dzemnoplanovacich podkladoch a uzemnoplanovacej 
dokumentacii). 

Navrh rozvoja uzemia, v ktorom sa nachadza parcela 6. 22422/1 je UPN-Z regulovan>f 
nasiedovne: 
- stabilizacia nekomercnej verejnej vybavenosti (socialnej infrastruktury) v uzemi, 
- rozvoj kultury, verejnej kultumo-vzdelavacej a oddychovo-rekreacnej vybavenosti v uzemi a 
nekomercnej - verejnej vybavenosti (socialnej infraStruktury) v uzemi, 

- rozvoj obytneho prostredia a zelene obytneho uzemia. 

Sudasne vyuiivanie nehnutel'nosti na parcelach c. 22421, 22422/2 a 22422/3 v k. u. Tmavka 
(prevadzka autoservisu, sklady) je vrozpore s platnym UPN-Z. UPN-Z pre nevhodne 
funkcn^ vyuzitie uzemia stanovuje poziadavku vyzadovaf postupnu zmenu funkcneho 
vyuzitia alebo vymiestnenie z uzemia. 
Podl'a UPN-Z je ciel'om regulacie priestoroveho usporiadania rieseneho uzemia ajeho 
funkCneho vyuzivania vytvorenie uzemnoplanovacich podmienok pre usmernovanie sposobu 
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vyuzitia uzemia a rozvoja hmotovo - priestorovej §truktury v uzemi, ako aj pre usmeriiovanie 
priestoroveho usporiadania z^stavby v lizemi, Tieto zasady sa vzt'ahuju predovsetkym na 
stavebne zasahy v regulovanej uzemno-funkdnej jednotke (bloku). Z uvedeneho vyplyva, ze 
doteraj§i sposob vyuzitia nehnutel'nosti uvedenych v ziadosti o prehodnotenie stanoviska 
starostu mestskej 5asti k prenajmu pozemku K N - C , v k. u. Tmavka, parcela c. 22422/1 je 
mo2ne ponechat', a to na newhnutnu dobu trvania. 

Upozornenie: 
Upozorhujeme prenajimatel'a nehnutel'nosti na parcelach KN-C c. 22421, 22422/2 a 22422/3 
V kat. uz Trnavka, ze udel prendjmu uvedeny v ziadosti nie je v sulade so skutodnym stavom 
uzivania predmetnych objektov. Toto stanovisko Mestskej casti Bratislava - Ruzinov sa 
nevzt'ahuje na pripadne zmeny stavby alebo investicne zdmery ndjomcu na nehnutefnostiach 
parcely c.: 22421, 22422/2 a 22422/3 v kat. uz. Trnavka. 

Mestska cast' Bratislava - Rutinov vzhl'adom na uvedene skutocnosti o d p o r u c a 
prenajom pozemku paicela KN-C 5. 22422/1, kat. uz. Tmavka, za u5elom pristupu 
k nebytovym priestorom v stavbe bez supisneho cisla na pozemku, parcela t. 22422/3, 
nebytovym priestorom v stavbe supisne dislo 3565 (kino ZORA) na pozemku, parcela 
22421 a nebytovym priestorom v stavbe bez supisneho Cisla na pozemku, parcela c. 22422/2 
na dobu trvania naimu dva (2) rokv. 

S pozdravom 

\ 

\

Vazeny pan 
JUDr. Ivo Nesrovnal, L L . M 
Primator hlavneho mesta SR Bratislavy 
Primacialne namestie 1,814 99 Bratislava 
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ZMLUVA  O  NÁJME  č.  
 
 
 
Prenajímateľ:    Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 
zastúpené: doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom, CSc. primátorom mesta 
peňažný ústav: Československá obchodná banka a.s. 

                            Číslo účtu (IBAN): SK5875000000000025828453 
                            BIC (SWIFT): CEKOSKBX 
                            IČO:  00 603 481 
                            DIČ:  2020372596 

 (ďalej len „prenajímateľ“) 
 

a 
 

Nájomca: OPTOTEL s.r.o. 
sídlo: Medveďovej 19, 851 04 Bratislava 
zastúpená: Stanislav Achberger, konateľ 

 IČO:  31 629 083  
 DIČ:  
 peňažný ústav: 
 číslo účtu: 
 (ďalej len „nájomca“ alebo spolu „zmluvné strany“) 
  
 
uzatvárajú po vzájomnej dohode podľa § 663 a nasledujúcich ustanovení Občianskeho 
zákonníka túto zmluvu  o nájme  nehnuteľností (ďalej len „zmluva“)  na 
 
 

Okružnej ul. č. 1 
v Bratislave 

 
 

Čl. I 
Predmet a účel nájmu 

 
1.   Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľností – pozemkov a stavby nachádzajúcich sa 

v Bratislave, k. ú. Trnávka a to: 
• pozemok parc. č. 22422/1 vo výmere 986 m2, druh pozemku záhrady, ktorý slúži ako 

prístup k stavbám   
• stavba  bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 22422/3, v ktorej sú nebytové priestory           

vo výmere 284,3 m2 
• stavba so súpisným číslom 3565 (kino Zora) na pozemku parc. č. 22421, v ktorej sú 

nebytové priestory  vo výmere 78,84 m2 
• stavba bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 22422/2, v ktorej sú nebytové priestory            

vo výmere 159,01 m2  
 
Pozemky sú zapísané na LV č. 1. Kópia katastrálnej mapy tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 
k tejto zmluve. 
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2. Prenajímateľ prenajíma za nižšie uvedených zmluvných podmienok nehnuteľnosti 
špecifikované v ods. 1. toto článku nasledovne: 

• pozemok parc. č. 22422/1 vo výmere 986 m2, druh pozemku záhrady, ktorý slúži ako 
prístup k stavbám   

• stavba  bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 22422/3, v ktorej sú nebytové priestory           
vo výmere 284,3 m2 

• stavba so súpisným číslom 3565 (kino Zora) na pozemku parc. č. 22421, v ktorej sú 
nebytové priestory  78,84 m2 

• stavba bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 22422/2, v ktorej sú nebytové priestory            
vo výmere 159,01 m2  

     (ďalej len „predmet nájmu“) 
 

3.    Prenajímateľ vyhlasuje, že k predmetu nájmu sa okrem práv prenajímateľa neviažu žiadne  
ďalšie vlastnícke, reštitučné, záložné, prípadne iné práva k cudzej veci, alebo nájomné 
práva, alebo akékoľvek práva tretích osôb. 

 

4.   Účelom nájmu je usporiadanie majetkových práv k pozemku parc. č. 22422/1 vo výmere 
986 m2, druh pozemku záhrady, ktorý slúži ako prístup k stavbám a usporiadanie 
majetkových práv  k nebytovým priestorom vo výmere 284,3 m2 v stavbe                         
bez súp. č. na pozemku parc. č. 22422/3, k nebytovým priestorom vo výmere 159,01 m2 
v stavbe bez súp. č. na pozemku parc. č. 22422/2 a k nebytovým priestorom vo výmere 
78,84 m2 v stavbe so súpisným číslom 3565 (kino Zora)  na pozemku parc. č. 22421 
a využívanie týchto priestorov ako kancelárske a skladové priestory. 

 
5. Nájomca prehlasuje, že je so  stavom (najmä technickým) predmetu nájmu riadne 

oboznámený  a prehlasuje, že predmet nájmu je spôsobilý na dohodnuté užívanie        
podľa ods. 4. tohto článku.  

 
6.    Nájomca sa zaväzuje užívať predmet nájmu výlučne v rozsahu a na účel dohodnutý v tejto 

zmluve a v súlade s platnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na predmet nájmu. V opačnom 
prípade je nájomca povinný po výzve prenajímateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 
17,00 Eur za každý deň trvania porušenia povinnosti podľa tohto odseku.  

 
 

Čl. II 
Doba nájmu 

 
1. Nájom  je dohodnutý na dobu určitú 2 roky a začína dňom účinnosti tejto zmluvy.  
 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že užívanie predmetu nájmu po skončení doby nájmu 

nepredlžuje dobu nájmu. 
 
3. Zmluvné stany sa dohodli, že túto zmluvu nie je možné obnoviť podľa § 676 ods. 2 

Občianskeho zákonníka. 
 
 

Čl. III 
Úhrada za nájom a spôsob jeho platenia 

 
1. Nájomné za predmet nájmu je stanovené dohodou zmluvných strán podľa zákona                      
č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení  
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- 21,00 EUR/m2/rok za obslužné  priestory  vo výmere 284,3 m2  t. zn. ročne 5.970,30 Eur      
za  nebytové   priestory  v  stavbe  bez  súp.  č.  na   pozemku parc.  č. 22422/3 
- 100,00 EUR/m2/rok  za  hlavné priestory vo výmere 67,29 m2 t. zn. ročne 6.729,00 EUR a  
- 30,00 EUR/m2/rok za obslužné priestory vo výmere 11,55 m2 t. zn. ročne 346,50 EUR – spolu 
za  nebytové  priestory  v  stavbe  súp.  č. 3565  na  pozemku  parc.  č. 22421 v  celkovej 
výmere  78,84 m2 vo výške 7.075,50 EUR ročne 
- 14,00 EUR/m2/rok za pozemok parc. č. 22422/1 vo výmere 986 m2  t. zn. ročne 13 804,00 Eur 
- 21,00 EUR/m2/rok   za   obslužné nebytové  priestory  vo    výmere   159,01  m2 , t.  zn. ročne 
3.339,21 Eur v stavbe bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 22422/2 
spolu za celý predmet nájmu 30.189,01 Eur ročne 
       
2. Všetky služby spojené s nájmom si nájomca zabezpečí sám na vlastné náklady. Nájomca  

sa zaväzuje vykonávať všetky revízie elektrických, plynových a iných zariadení v/alebo    
na predmete nájmu v zmysle platných právnych predpisov. Za porušenie každej  jednotlivej 
povinnosti (revízie jednotlivého média) si zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu           
vo výške 1.000,00 EUR. V prípade ukončenia nájmu sa nájomca zaväzuje všetky revízne 
správy prípadne inú technickú dokumentáciu súvisiacu s predmetom nájmu odovzdať 
prenajímateľovi a byť súčinný pri odhlásení sa z odberu jednotlivých médií. Nájomca 
v plnom rozsahu zodpovedá za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti.  

 
3. Prenajímateľ zabezpečí dodávku nasledovných služieb: elektrická energia, OLO, vodné, 

stočné a zrážky, dodávka tepla a TÚV. Výška a rozpis služieb sú uvedené vo výpočtovom 
liste, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. Nájomca sa zaväzuje uhrádzať 
zálohy za služby spojené s nájmom mesačne, vždy do 15. dňa  príslušného mesiaca           
vo výške ........ Eur  na účet prenajímateľa vedený v ČSOB, a.s. č. účtu IBAN: 
SK5875000000000025828453, BIC-SWIFT: CEKOSKBX, variabilný symbol ......... 
Nájomca sa zaväzuje zabezpečiť si na vlastné náklady dodávku ostatných služieb spojených  
s nájmom vrátane zabezpečenia odvozu a likvidácie odpadu, upratovania v okolí objektu, 
zimnej údržby a pod., ktorých dodávku/poskytovanie vyžaduje užívanie predmetu nájmu.  

 
4. Nájomca sa zaväzuje uhrádzať skutočnú cenu za jednotlivé služby, ktoré prenajímateľ platí 

dodávateľom týchto služieb. Skutočnú cenu poskytovaných služieb vyúčtuje prenajímateľ 
ako rozdiel medzi zaplatenou zálohou a jej skutočnou cenou za zúčtovacie obdobie k 31.12. 
kalendárneho roku. Nájomca sa zaväzuje doplatiť na účet uvedený v ods. 5 tohto článku  
prípadné  nedoplatky do 15. dní od oznámenia nedoplatku. 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. Nájomca sa zaväzuje uhrádzať dohodnutú výšku nájomného štvrťročne  v čiastke                      

7.531,50 Eur, a to vždy najneskôr do 15.  dňa prvého mesiaca príslušného štvrťroka  na účet 
prenajímateľa vedený v Československej obchodnej banke, a. s., IBAN: 
SK58750000000000258284533, BIC-SWIFT: CEKOSKBX, variabilný symbol ......... .  

 
6.    Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ je oprávnený meniť každoročne k 01.04. (od 2. 

štvrťroka príslušného kalendárneho roka) výšku nájomného dohodnutého v nájomnej 
zmluve o výšku miery inflácie stanovenej 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. VII ods. 2. tejto zmluvy. Zvýšené 
nájomné sa nájomca zaväzuje platiť za obdobie od 01.04. príslušného kalendárneho roka 
v termínoch splatnosti nájomného dohodnutých v tejto nájomnej zmluve. V prípade,         
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že oznámenie o zvýšení nájomného bude nájomcovi doručené po splatnosti nájomného    
za 2. štvrťrok príslušného kalendárneho roka, nájomca sa zaväzuje zaplatiť rozdiel     
medzi pôvodným nájomným a nájomným zvýšeným o mieru inflácie v lehote 15 dní        
od doručenia oznámenia. 

 
7. 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. 

 
8.   Všetky platby podľa tejto zmluvy sa považujú za uhradené dňom ich pripísania na účet 

prenajímateľa. 
 
9. Ak nájom začne v priebehu mesiaca, vypočíta sa alikvotná časť nájomného tak, že denné 

nájomné, čo je 1/365 ročného nájomného, sa vynásobí počtom dní odo dňa začiatku nájmu 
do konca príslušného mesiaca. V prípade, že nájom začne v priebehu mesiaca a súčasne aj 
v priebehu štvrťroka, vypočíta sa nájomné tak, že k alikvotnej časti mesačného nájomného 
sa pripočíta nájomné podľa počtu dní do konca štvrťroka. Obdobný postup platí aj          
pre výpočet zálohových platieb za služby spojené s nájmom. Takto vypočítané nájomné 
a zálohy za služby sa nájomca zaväzuje zaplatiť do 15 dní od účinnosti tejto zmluvy. 

 
10. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa nájomca dostane s akoukoľvek platbou podľa tejto 

zmluvy do omeškania, zaväzuje sa  zaplatiť  zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo splatnej 
dlžnej sumy za každý deň omeškania.  Povinnosť nájomcu platiť úroky z omeškania   
podľa § 517 Občianskeho zákonníka nie je týmto dotknutá. 

 
11.  Nájomca sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu aj v prípade, ak nezavinil porušenie 

povinnosti. 
 
12. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ je oprávnený meniť zálohové platby za služby 

spojené s nájmom dohodnuté podľa tejto zmluvy jednostranným právnym úkonom, pokiaľ 
budú zmenené, doplnené alebo zrušené cenové predpisy, podľa ktorých boli úhrady          
za služby dohodnuté. 

 
 

Čl. IV 
Ukončenie nájmu a odstúpenie od zmluvy 

 
1. 1. Nájom skončí uplynutím doby uvedenej v čl. II. 
 
2. Pred uplynutím dojednanej doby sa nájom môže skončiť písomnou dohodou zmluvných 

strán, písomnou výpoveďou alebo odstúpením od zmluvy. 
 
3. V písomnej dohode o zániku nájmu sa uvedie deň, ku ktorému sa nájom skončí. Ak deň 

ukončenia nájmu nie je v dohode uvedený, skončí sa nájom dňom nasledujúcim po dni, keď 
bola písomná dohoda uzavretá.  

 
4. Zmluvné strany môžu písomne vypovedať túto zmluvu podľa § 9 zákona č. 116/1990 Zb. 

v znení neskorších predpisov,  pričom sa  dohodli, že výpovedná lehota je tri mesiace a 
začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej 
strane. 
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5. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ môže okamžite odstúpiť od tejto zmluvy       
bez predchádzajúceho písomného upozornenia a bez akýchkoľvek ďalších záväzkov voči 
nájomcovi ak: 
a) nájomca v rozpore s touto zmluvou dá predmet nájmu, alebo jeho časť, do podnájmu, 
alebo inej dispozícii tretej osobe, alebo 
b) nájomca alebo tretia osoba užíva predmet nájmu, alebo jeho časť, na iný ako dohodnutý 
účel, alebo 

      c) nájomca mešká s úhradou nájomného viac ako 30 dní, alebo  
 d) bez zavinenia zmluvných strán bolo príslušným stavebným úradom rozhodnuté 

o zmenách stavby, ktoré bránia riadne užívať predmet nájmu, alebo o odstránení stavby, 
alebo 

       e) nájomca poruší povinnosť uvedenú v Čl. V ods. 3. tejto zmluvy  
 
 V prípadoch odstúpenia od zmluvy sa zmluva ruší dňom, keď  prejav vôle o odstúpení 

dôjde druhej zmluvnej strane  v súlade s Čl. VII ods. 3. tejto zmluvy. Na tieto prípady sa 
vzťahuje postup podľa ods. 5. a ods. 6. tohto článku. 

 
6. Možnosť odstúpenia od tejto zmluvy niektorou zo zmluvných strán podľa príslušných 

ustanovení Občianskeho zákonníka nie je týmto článkom dotknutá. 
 
7. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ nájomca po skončení nájmu podľa tohto článku 

neodovzdá predmet nájmu prenajímateľovi  najneskôr do 10 dní po poslednom dni nájmu, 
má prenajímateľ právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 17,00 EUR      za 
každý aj začatý deň, nasledujúci po dni, v ktorom sa má predmet nájmu odovzdať, a to až 
do skutočného odovzdania a podpísania protokolu o  prebratí predmetu nájmu 
prenajímateľom. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje 
zaplatiť. Uhradením zmluvnej pokuty sa nájomca nezbavuje povinnosti zaplatiť 
prenajímateľovi náhradu za užívanie predmetu nájmu vo výške nájomného. Zmluvná 
pokuta sa v týchto prípadoch do náhrady škody nezapočítava. 

 
8.  V prípade porušenia povinnosti podľa ods. 7. tohto článku, má prenajímateľ tiež právo 

vypratať predmet nájmu na náklady nájomcu a na jeho náklady uložiť zariadenie, prípadne 
tovar, ktoré sa v predmete nájmu nachádzajú, do úschovy. Za týmto účelom je 
prenajímateľ oprávnený : 

a) vstúpiť do predmetu nájmu spôsobom primeraným okolnostiam, t. zn. v prípade potreby 
aj za pomoci odstránenia prekážok (výmena zámkov a pod.), 

b) zabezpečiť prerušenie dodávky elektrickej energie,   vody prípadne iných médií do 
predmetu nájmu.  

 
 

Čl. V 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Protokol o stave predmetu nájmu a jeho fyzickom odovzdaní nájomcovi (ďalej len 

„preberací protokol“) vyhotovia a podpíšu zmluvné strany najneskôr do 10 pracovných dní 
od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, a to v termíne dohodnutom zmluvnými stranami 
pri podpise tejto zmluvy. Preberací protokol bude podpísaný v dvoch vyhotoveniach,       
po jednom pre každú zmluvnú stranu. Súčasťou preberacieho protokolu bude zoznam 
zariadenia a vybavenia predmetu nájmu a popis technického stavu predmetu nájmu ako aj 
zariadenia a vybavenia nachádzajúceho sa v/na predmete nájmu. Protokol o odovzdaní 
predmetu nájmu prenajímateľovi po skončení nájmu bude spísaný najneskôr do 10 dní     
po poslednom dni nájmu. 
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2.   V prípade, že nájomca bude chcieť predmet nájmu  využívať inak ako je stanovené 
užívacím povolením, zaväzuje sa  po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa 
požiadať o schválenie zmeny účelu využitia príslušný stavebný úrad.  

 
3. Nájomca sa zaväzuje realizovať stavebné úpravy, opravy príp. rekonštrukčné práce,         

na ktoré je potrebné ohlásenie stavebnému úradu alebo vydanie stavebného povolenia  
výlučne na vlastné náklady a na základe predchádzajúceho písomného  súhlasu 
prenajímateľa a ohlásenia  príslušnému stavebnému úradu alebo vydania stavebného 
povolenia v prípade, ak budú tieto potrebné. Za každé porušenie povinností uvedených 
v tomto odseku si zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške 500,00 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. 

 
5. Pred začatím stavebných úprav, opráv príp. rekonštrukčných prác predmetu nájmu sa 

nájomca zaväzuje predložiť prenajímateľovi minimálne v lehote 30 dní pred ich 
plánovaným začatím na odsúhlasenie projektovú dokumentáciu s cenovou kalkuláciou.  

 
6. Po písomnom odsúhlasení projektovej dokumentácie prenajímateľom sa nájomca zaväzuje 

bez zbytočného odkladu od takéhoto odsúhlasenia, písomne oznámiť príslušnému 
stavebnému úradu zahájenie stavebných úprav v súlade s prenajímateľom odsúhlasenou 
projektovou dokumentáciou. 

 
7.   Nájomca podpísaním tejto zmluvy vyhlasuje a zaručuje, že si počas nájmu ani po jeho 

skončení nebude u prenajímateľa uplatňovať kompenzáciu nákladov vynaložených          
na stavebné úpravy a opravy predmetu nájmu, rekonštrukčné práce a pod. realizované 
v súlade s touto zmluvou ani si nebude uplatňovať voči prenajímateľovi žiadne nároky 
titulom vykonania týchto prác.  

 
8.   Prenajímateľ týmto udeľuje nájomcovi súhlas na vybavenie predmetu nájmu potrebným 

vybavením, vrátane inštalácie potrebných technických a iných zariadení v súlade s účelom 
nájmu na náklady nájomcu. 

 
9.   Nájomca  nie je oprávnený počas doby nájmu vykonávať odpisy z predmetu nájmu a odpisy 

z technického zhodnotenia. 
 
10. Nájomca užívajúci predmet nájmu sa zaväzuje udržiavať predmet nájmu v stave, ktorý je 

v súlade s platnými právnymi predpismi súvisiacimi s prevádzkou obdobného zariadenia. 
Nájomca preberá na seba všetky povinnosti prenajímateľa ako vlastníka objektu 
vyplývajúce z platných všeobecne záväzných právnych predpisov a to najmä na úseku 
požiarnej ochrany - povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane        
pred požiarmi v platnom znení, najmä povinnosti v zmysle ustanovení § 4 a § 5, na úseku 
hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, o ochrane majetku a pod. a z platných všeobecne záväzných nariadení 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Ružinov týkajúcich sa najmä udržiavania čistoty, 
poriadku, verejnej zelene, zimnej údržby a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta SR Bratislavy č. 6/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými odpadmi 
na území Hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
11. Nájomca sa zaväzuje  
       -   zabezpečovať údržbu, čistotu a poriadok na dotknutých pozemkoch v okolí stavby, 
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       -  dodržiavať čistotu a poriadok na prenajatom pozemku, 
       - pri prevádzkovaní kancelárií a skladov nakladať s odpadmi vznikajúcimi pri činnosti 

jednotlivých prevádzok v súlade so zákonom č. 223/20021 Z.z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

        -  zabezpečiť oddelený zber a prepravu odpadov papiera a kartónov, skla, plastov, vrátane 
za účelom ich zhodnotenia, 

       -   zabezpečovať zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu za účelom technického 
zhodnotenia v spaľovni v súlade so všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy a uhrádzať miestny poplatok                  
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady hlavnému mesto v súlade so všeobecne 
záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 13/2004 o miestnom poplatku      
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 

        
 
12. Nájomca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní, kedy ku zmene došlo, 

oznámiť písomne prenajímateľovi každú zmenu a skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť 
nájom (ako napr. zmena právnej formy, zmena štatutárneho zástupcu, zmena sídla a pod.). 
Za nesplnenie tejto podmienky má prenajímateľ právo požadovať od nájomcu zmluvnú 
pokutu vo výške 70,00 Eur. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej 
vety zaväzuje zaplatiť. 

 
13. Nájomca sa zaväzuje uskutočňovať prípadné zásobovanie v súlade s povolením príslušného 

úradu.  
 
14.  Nájomca má právo na primerané označenie predmetu nájmu na priečelí objektu, v ktorom 

sa predmet nájmu nachádza. 
 
15.  Pri nesplnení podmienok uvedených v tomto článku nájomca zodpovedá v plnej výške     

za   škodu, ktorá týmto nesplnením vznikla. 
 
16.  Zodpovednosť za škody na predmete nájmu sa riadi ustanoveniami VI. časti prvej a druhej 

hlavy Občianskeho zákonníka. 
 
17. Nájomca sa zaväzuje umožniť prenajímateľovi bezodkladný vstup do prenajatých 

priestorov najmä v prípade havárie, živelnej pohromy, kontroly dodržiavania účelu a 
podmienok nájmu a pod.. V prípade nesplnenia tejto podmienky si zmluvné strany dohodli 
zmluvnú pokutu vo výške 1000,00 EUR. Prenajímateľ je oprávnený požadovať úhradu 
zmluvnej pokuty za porušenie tejto povinnosti a nájomca sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú 
pokutu na základe prenajímateľom zaslanej faktúry. 

 
18.  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 (aj zabudovaného)  nájomcom             
proti živelným pohromám; 

       c)  poistenie rizika krádeže vlámaním do predmetu nájmu alebo lúpežným prepadnutím a 
rizika vandalizmu. 
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Čl. VI 
Podnájom 

 
Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu, alebo jeho časť, do podnájmu, alebo 
do inej dispozície, tretiemu subjektu bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
prenajímateľa. 

 
 

Čl. VII 
Doručovanie 

 
1. Prenajímateľ doručuje písomnosti sám,  poštou alebo iným vhodným spôsobom.  
 
2.  Zmluvné strany sa dohodli, že pre potreby doručovania akýchkoľvek písomností týkajúcich 

sa právnych vzťahov založených touto zmluvou alebo na základe tejto zmluvy, bude 
miestom doručenia nájomcu:  
a) adresa uvedená v záhlaví tejto zmluvy, alebo  
b) adresa podľa aktuálneho výpisu z Obchodného registra, alebo 
c) adresa konateľa spoločnosti podľa aktuálneho výpisu z Obchodného registra, alebo 
d) miesto, kde bude osoba oprávnená konať v mene nájomcu, zastihnutá.  

 
3.  Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že písomnosť prenajímateľa podľa odseku 2. 

tohto článku doručená do miesta doručenia podľa odseku 2. tohto článku, bude považovaná 
za doručenú priamo do vlastných rúk nájomcu, a to aj v prípade, ak táto písomnosť bude 
vrátená poštou prenajímateľovi ako písomnosť nájomcom neprevzatá; v takomto prípade sa 
za deň doručenia považuje deň  vrátenia zásielky prenajímateľovi. Uvedené platí aj v tom 
prípade, ak sa nájomca o tejto skutočnosti nedozvie. 

 
4. V prípade, že nájomca bezdôvodne odoprie písomnosť prijať, je písomnosť doručená 

dňom, keď jej prijatie bolo odopreté. 
5.  

 
Čl. VIII 

Vyhlásenia a záruky 
 

1.   Nájomca podpísaním tejto zmluvy vyhlasuje a zaručuje sa prenajímateľovi, ktorý uzatvára 
túto zmluvu spoliehajúc sa na tieto vyhlásenia a záruky, že ku dňu podpisu tejto zmluvy: 

      1.1. nájomca je právnym subjektom platne existujúcim podľa zákonov Slovenskej  
republiky, podpisujúci je osoba oprávnená konať v mene nájomcu a nájomca nemá 
žiadne dcérske spoločnosti; 

      1.2   nájomca nemá záväzky voči Hlavnému mestu SR Bratislavy, príslušnému daňovému 
úradu, Sociálnej poisťovni, ktorejkoľvek zo zdravotných poisťovní,  

    1.2.  nájomca nie je v úpadku, nebol ním alebo štatutárnym orgánom alebo treťou osobou 
podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok a ani mu úpadok nehrozí; 

    1.3.  nájomca nebol ako právnická osoba zrušený či už likvidáciou alebo bez likvidácie 
a ani neprijal žiadne rozhodnutie za týmto účelom; 

    1.4.  proti nájomcovi nie je vedené žiadne exekučné 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 ods. 1. tohto článku ukáže ako 

nepravdivé alebo zavádzajúce, bude sa to považovať za hrubé porušenie tejto zmluvy, 
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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. 

 
 

Čl. IX 
Osobitné ustanovenia 

 
1.  Nájomca na vlastné náklady uzatvorí a po celú dobu nájmu bude udržiavať v platnosti 

poistné zmluvy, ktoré budú pokrývať nasledovné riziká: 
 
a) poistenie zodpovednosti nájomcu za škody vzniknuté v súvislosti s jeho prevádzkovou 
činnosťou v predmete nájmu (najmä poškodenie majetku a všetkých škôd spôsobených    
na predmete nájmu ako aj  prípady poranenia a úmrtia osôb a i.), 
b) poistenie predmetu nájmu a všetkého  majetku nájomcu, aj zabudovaného, v predmete 
nájmu proti živelným pohromám vrátane poistenia pre prípad poškodenia alebo zničenia 
vecí vodou z vodovodných zariadení, 
c)  poistenie rizika krádeže vlámaním do predmetu nájmu alebo lúpežným prepadnutím  
a rizika vandalizmu v predmete nájmu. 

 
2. V prípade nesplnenia povinností podľa odseku 2. tohto článku nájomca v plnej výške 

zodpovedá za škodu, ktorá týmto porušením vnikla.  
 
 
Čl. X 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Tento nájom bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. .......... zo dňa .................... 

 
2.  K zmene dohodnutých podmienok nájmu môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody 

formou písomného dodatku, alebo keď to bude vyplývať zo zmien a doplnkov platných 
všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 
3.    Pre právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené platia ustanovenia zákona č. 116/1990 

Zb. v znení neskorších predpisov, príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb.  Občiansky 
zákonník a ostatné platné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky. 
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.  

 
4.    Pokiaľ sú v tejto zmluve alebo 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 ich platnom znení. V prípade, ak sa niektoré ustanovenie 
tejto zmluvy ukáže (alebo sa neskôr stane) neplatným alebo neúčinným alebo 
neaplikovateľným, 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  neplatného alebo neúčinného alebo neaplikovateľného ustanovenia 
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a to v lehote 30 (tridsiatich) dní odo dňa doručenia výzvy jednej zmluvnej strany druhej 
zmluvnej strane. 

 
5.   Zmluva sa vyhotovuje  v 8-mich rovnopisoch s platnosťou originálu, 6 pre prenajímateľa  

a 2 pre nájomcu.  
 
6.  Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni              

za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme 
a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 
7.  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa. ustanovenia § 47a  ods. 1.  zákona          
č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v spojení 
s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). V prípade,           
že nájomca neprevezme predmet nájmu do 15 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy, táto 
zmluva stráca platnosť aj účinnosť. 

 
8.   Zánikom účinnosti tejto zmluvy nie je dotknutá účinnosť Čl. IV ods. 5. a tých ustanovení 

zmluvy, ktorých účinnosť podľa tejto zmluvy a/alebo vzhľadom na ich povahu má trvať aj 
po ukončení účinnosti tejto zmluvy. Uvedené platí aj o tých ustanoveniach zmluvy, 
ktorých účinnosť podľa tejto zmluvy a/alebo vzhľadom na ich povahu má vzniknúť  
a/alebo trvať aj pred začiatkom účinnosti tejto zmluvy 

 
 
 
V Bratislave, dňa .............................   V Bratislave, dňa ............................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
........................................................   ............................................................... 
      JUDr. Ivo Nesrovnal       
             primátor           konateľ 
hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: č. 1 – Špecifikácia priestorov a výpočtový list 
              č. 2 – Uznesenie MsZ č. .../2015 zo dňa ..... 2015 
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Príloha č. 1     k zmluve o nájme č.  

 
Objekt:  Okružná 1 
Nájomca:   OPTOTEL s.r.o. 
 

 
 

Špecifikácia priestorov      
   
kancelárie                                                     67,29  m2 

sklady                                                         443,31  m2    

                                                                                                     

spolu:              363,14  m2 

 
 
 

Výpočtový list úhrady nájomného 
 
Výpočtový list úhrady nájomného 
 
1. Nebytové priestory: 
 
spôsob využitia          výmera v m2    nájomné v Euro/m2/rok       ročný nájom v Euro 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
hlavné priestory     67,29           100,00      6.729,00 
obslužné priestory          11,55  30,00         346,50 
obslužné priestory   443,31  21,00       9.309,51  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
spolu:    522,15        16.385,01  
 
2. Pozemok: 
 
spôsob využitia          výmera v m2    nájomné v Euro/m2/rok       ročný nájom v Euro 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
prístup na pozemok  986   14,00    13.804,00  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
spolu:    986                  13.804,00  
 
 
Spolu nebytové priestory a pozemok        30.189,01 Eur ročne 
          
 
 
Ročná úhrada  za nájom                 30.189,01 Eur 
Štvrťročná úhrada za nájom                            7.547,25 Eur 
 
 
Služby ................................. 
 
 
V Bratislave, dňa.................. 
 



 

 

 


