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Návrh uznesenia 
 

Mestská rada po prerokovaní materiálu 
 

odporúča 
 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej 
národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemku 
v k. ú. Podunajské Biskupice, registra  „C“ KN parc. č. 5679/8 – zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 500 m², zapísaného na LV č. 1395, s cieľom revitalizácie, zatrávnenia a nového 
oplotenia pozemku vo výmere 470 m² a užívania vjazdu a výjazdu vo výmere 30 m², spoločnosti 
INTERPHARM Slovakia, a.s., Uzbecká 18/A, so sídlom v Bratislave, IČO 35789841, na dobu 
neurčitú, za nájomné: 
 
1. 4,68 eur/m²/rok, pre účel revitalizácie, zatrávnenia a nového oplotenia pozemku, čo pri 
výmere 470 m² ročné nájomné predstavuje sumu  2 199,60 eur, 
 
2. 9,36 eur/m²/rok, pre účel užívania vjazdu a výjazdu, čo pri výmere 30 m² ročné nájomné 
predstavuje sumu 280,80 eur, 

 
s podmienkou: 
  
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva 
v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
Nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 5679/8 v k. ú. Podunajské Biskupice predkladáme 
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej 
rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že sa jedná 
o pozemok nachádzajúci sa v susedstve pozemkov registra „C“ KN parc. č. 5679/9, parc. 
č. 5680/19, par. č. 5680/20 a parc. č. 5680/21, vo vlastníctve spoločnosti INTHERPHARM 
Slovakia, a.s., ktorá ho plánuje spoločne so svojimi pozemkami novo oplotiť, zrevitalizovať, 
zatrávniť a v časti užívať ako vjazd a výjazd, pričom všetky pozemky budú spolu tvoriť jeden 
oplotený areál.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
PREDMET: Pozemok v k. ú. Podunajské Biskupice registra „C“ KN parc. č. 5679/8, vo 

vlastníctve a v priamej správe hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
 
ŽIADATEĽ:  INTERPHARM Slovakia, a.s. 
   Uzbecká 18/A 
 821 06 Bratislava 
 IČO 35 789 841 
 
 
ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKU: 
 
Pozemok reg. „C“ KN          

              celková          výmera 
 k. ú.                      parc. č.           LV         druh pozemku                 výmera                 na prenájom   
 Podunajské         5679/8          1395      zast. plocha a nádvorie     500 m²                 500 m² 
 Biskupice          
     
Pozemok je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, nie je zverený do správy mestskej 
časti. Neboli naň uplatnené reštitučné nároky.  
 
 
ÚČEL NÁJMU:    revitalizácia, zatrávnenie a nové oplotenie pozemku vo výmere 470 m2 a  
                                 užívanie  vjazdu a výjazdu vo výmere 30 m2 

 

DOBA  NÁJMU:  neurčitá 
 
 
VÝŠKA NAVRHOVANÉHO  NÁJOMNÉHO:   
 
je stanovené podľa „Smernice S14 Oceňovanie nájmov a vecných bremien“, 
1.  4,68 eur/m2/rok, pre účel revitalizácie, zatrávnenia a nového oplotenia pozemku, čo pri 
výmere 470 m2 ročné nájomné predstavuje sumu  2 199,60 eur 
2. 9,36 eur/m2/rok, pre účel užívania vjazdu a výjazdu, čo pri výmere 30 m2 ročné nájomné 
predstavuje sumu  280,80 eur 

Ročné nájomné predstavuje spolu sumu 2 480,40 eur.  

 
SKUTKOVÝ  STAV:  
 

Žiadateľ je vlastníkom pozemkov  registra „C“ KN parc. č. 5679/9, parc. č. 5680/19, 
parc. č. 5680/20 a parc. č. 5680/21 k. ú. Podunajské Biskupice. V susedstve uvedených 
pozemkov sa nachádza pozemok registra „C“ KN parc. č. 5679/8 k. ú. Podunajské Biskupice, 
zapísaný na LV č. 1395, ktorý je vo vlastníctve a v priamej správe hlavného mesta. 

Keďže pozemok registra „C“ KN parc. č. 5679/8 k. ú. Podunajské Biskupice, vo 
vlastníctve hlavného mesta, je z troch strán obklopený pozemkami vo vlastníctve žiadateľa, 
preto sa žiadateľ obrátil na hlavné mesto so žiadosťou o nájom uvedeného pozemku. 

 



  Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že požadovaný pozemok pred par rokmi slúžil ako 
zberný dvor. Po zrušení zberného dvora je pozemok neoplotený z troch strán, a to od pozemkov 
vo vlastníctve žiadateľa. Zo štvrtej strany, od ulice zostal oplotený veľmi nevzhľadným a 
hlavne nefunkčným plotom, cez ktorý do areálu žiadateľa preniklo niekoľko cudzích osôb a je 
len otázkou času, kedy žiadateľovi bude spôsobená nejaká škoda. Požadovaný pozemok chce 
zrevitalizovať, zatrávniť, oplotenie opraviť a riadne sa o jeho vzhľad starať. Zároveň uvádza, 
že po odstránení zberného dvora pozemok kosí na svoje náklady, aby zamedzil rozmachu burín 
a náletových drevín. 

Miestnou obhliadkou bolo zistené, že pozemok je udržiavaný a v dobrom stave. 
Obhliadkou bolo zistené, že žiadateľ pri vybudovaní vstupu do areálu k pozemkom a budovám 
vo svojom vlastníctve, vstup v časti t. j. 30 m² umiestnil aj na pozemku vo vlastníctve hlavného 
mesta prac. č. 5679/8, k. ú. Podunajské Biskupice. Na túto skutočnosť bol upozornený ako aj 
na to, že  za užívanie uvedenej časti predmetného pozemku bez zmluvného vzťahu vlastník 
pozemku hl. m. požaduje úhradu dva roky spätne – uvedená v návrhu nájomnej zmluvy. 
S úhradou za užívanie pozemku bez zmluvného vzťahu  žiadateľ súhlasí. 

Zároveň bolo zistené, že oplotenie na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5679/8 k. ú. 
Podunajské Biskupice, z ulice Dvojkrížna nie je vo vlastníctve hlavného mesta. Žiadateľ 
plánuje opravu prípadne nové oplotenie.  

Vzhľadom na zistené skutočnosti žiadateľ/nájomca bude v návrhu nájomnej zmluvy 
upozornený a zaviazaný(v čl. IV ods. 22 až 25): 

- berie na vedomie, že oplotenie z ulice Dvojkrížnej nie je vo vlastníctve hlavného 
mesta,  

- v prípade skončenia nájmu bude zaviazaný, že opravené prípadne nové oplotenie 
(plot) odovzdá bezodplatne do majetku hlavného mesta, v opačnom prípade ho musí 
odstrániť z predmetu nájmu na vlastné náklady,  

- majetkovoprávne vysporiada vzťah (kúpou, alebo zriedením vecného bremena) 
k časti pozemku časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 5679/8 vo výmere 30  m², 
na ktorej vybudoval vjazd a výjazd, ktorý užíva ako prístup na pozemky 
a k budovám vo svojom vlastníctve.  

 
 
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
Nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 5679/8, k. ú. Podunajské Biskupice, predkladáme ako 
prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že sa jedná o pozemok 
nachádzajúci sa v susedstve pozemkov registra „C“ KN parc. č. 5679/9, parc. č. 5680/19, par. 
č. 5680/20 a parc. č. 5680/21 vo vlastníctve spoločnosti INTHERPHARM Slovakia, a.s., ktorá 
ho plánuje spoločne so svojimi pozemkami novo oplotiť, zrevitalizovať, zatrávniť a v časti 
užívať ako vjazd a výjazd, pričom všetky pozemky budú spolu tvoriť jeden oplotený areál.  
 

 
 
STANOVISKÁ  K  NÁJMU: 
 
• Oddelenie usmerňovania investičnej činnosti: územnoplánovacia informácia zo dňa 

28.3.2022, Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien 
a doplnkov, stanovuje pre územie, ktorého súčasťou je pozemok parc. č. 5679/8 je funkčné 
využitie územia: územie výroby distribučné centrá sklady, stavebníctvo, číslo funkcie 302, 
stabilizované územia.  



• Stanovisko technickej infraštruktúry: stanovisko zo dňa 18.3.2022, súhlasí s nájmom 
pozemku 

• Oddelenie životného prostredia: stanovisko zo dňa 28.3.2022, súhlasí s nájmom pozemku, 
avšak požaduje   dodržiavať:  
-  zákon č, 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov, jeho vykonávacie 
predpisy a prislúchajúce normy, 
-   zákon č. 543/2022 Z.z. O ochrane prírody a krajiny, 

      - zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
          v znení neskorších predpisov, 

 - VZN č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi 
na území hlavného mesta SR Bratislavy v znení VZN č. 11/2021, 
-  zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, 

    Poznámka: Podmienky sú zapracované  v návrhu nájomnej zmluvy čl. 4 ods. 18, 19 a 20. 

• Oddelenie  tvorby mestskej zelene: stanovisko zo dňa 13.10.2022, súhlasí s nájmom 
pozemku. 

• Oddelenie dopravného inžinierstva: stanovisko zo dňa 21.4.2022, súhlasí s nájmom do doby 
rozšírenia komunikácie Dvojkrížnej ulice – je potrebné rezervovať koridor výhľadový 
dopraný zámer – rozšírenie Dvojkrížnej ulice (funkčná trieda C1 1 C s MHD, kategórie MO 
14) a umiestnenie cyklotrasy, pretože súčasné riešenie cestičky pre cyklistov je riešené 
dočasne, vzhľadom k výhľadovej potrebe rozšírenia komunikácie bude cestička pre 
cyklistov taktiež preriešená a predpokladá sa rozšírenie dopravného koridoru s možným 
záberom predmetného pozemku. 
Poznámka: Podmienka/ rozväzovacia podmienka je uvedená v návrhu nájomnej zmluvy v čl. 

II ods. 2 bod cc.  

• Oddelenie dopravných povolení : stanovisko zo dňa 1.4.2022, súhlasí s nájmom 
predmetného pozemku, ide o pozemok, ktorý nie je cestným pozemkom miestnych ciest I. 
a II. triedy. 

• Oddelenie cyklodopravy: stanovisko zo dňa 7.11.2022, súhlasí s nájmom pozemku. 
• Oddelenie parkovania: stanovisko zo dňa 18.3.2022, súhlasí, keďže jeho nájom nezasahuje 

do plánov súčasných/budúcich plánov parkovacej politiky. 
• Oddelenie správy komunikácií:  stanovisko zo dňa 25.3.2022, nejedná sa o miestne cesty I. 

a II. triedy v správe OSK, preto sa nevyjadruje. 
• Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky:  stanovisko zo dňa 17.3.2022, nemá pripomienky 

k nájmu pozemku.  
• Oddelenie miestnych daní a poplatkov: stanovisko zo dňa 16.3.2022, odporúča nájom 

požadovaného pozemku. 
• Oddelenie účtovníctva a pohľadávok: stanovisko zo dňa 16.3.2022, neeviduje pohľadávku 

voči žiadateľovi. 
 

Stanovisko starostu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice: stanovisko doručené 
dňa 2.12.2022, súhlasí s nájmom pozemku. 
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Magistrát Mavného mesta SR 
Oddelenie správy nehnuteľností 

Primaciálne nám. 1 
814 99 Bratislava 1

V Bratislave, dňa 8.10.2020

VEC: Žiadosť o prenájom pozemku parcela č. 5679/8

Žiadame Vás o prenájom pozemku č. 5679/8, ktorý sa nachádza v tesnom 
susedstve nášho Distribučno-administratívneho areálu Dvojkrížna 29, Bratislava.
Na uvedenom pozemku Mestská časť Podunajské Biskupice viac rokov prevádzkovala 
Zberný dvor na rôzne druhy odpadu. Po jeho presťahovaní 1.5.2019 na iné miesto, 
zostal uvedený pozemok čiastočne znehodnotený odpadom, s viac-menej provizórnym 
oplotením, ktoré spôsobilo aj pokus o narušenie a nezákonný vstup na náš pozemok.

V záujme skultúmenia prostredia okolia nášho Distribučno-administratívneho 
areálu a zabezpečenia jeho vyššieho stupňa bezpečnosti, Vás žiadam e o prenájom  
uvedeného pozem ku -  parcela č. 5679/8, na dobu neu rčM  s tým, že táto parcela 
bude nami zrevitalizovaná, zatrávnená, novo oplotená a pravidelne udržiavaná, tak aby 
zapadla do celkového kultúrnejšieho a stále sa zlepšujúceho vzhľadu okolia Mestskej 
časti Podimajské Biskupice.

Za kladné vybavenie vopred ďakujeme.

S pozdravom

IN T S R F íi’A ,llM  a .s
 ̂ h m  m  C W I S L A V A

i /  ^

RNDr. Pavel Rác 
Predseda predstavenstva

ICO: 35789841, ICDPH: SK2020245326
Zapísaná v  Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I

IBAN; SK78 1111 0000 0014 2801 3018
Oddiel: Sa, vložka č.: 2467/B dňa 7.6.2000
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Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I 
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

O ddiel: Sa V ložka čís lo : 2467/B

O b cho dné m eno: 

Sídlo:

IČO:

D eň zápisu: 

P rávna form a: 

P redm et činnosti:

Š ta tu tá rn y  orgán:

IN TE R P H A R M  S lovakia , a.s.

U zbecká 18/A  
B ratis lava 821 06

35 789 841

07.06.2000

A kcio vá  sp o lo čno sť

V ýro b a  zdravotn íckych  pom ôcok

kúpa to varu  za účelom  je h o  predaja  konečném u spotreb iteľovi v 
rozsahu vo ľn e j ž ivn o s ti /m alo obchod /

B aliace č innosti a  m an ip u lác ia  s tovarom

kúpa tovaru  za účelom  je h o  predaja  iným  prevádzkovateľo m  ž ivn os ti v  
rozsahu vo ľne j ž ivn o s ti /ve ľko obchod /

sp ro stred kovan ie  kúpy, predaja  a prenájm u nehnuteľností

č in n o sť reklam nej ag en tú ry  - reklam ná a prop ag ačn á č in n o sť v  rozsahu  
voľne j ž ivn osti

prieskum  trhu

sp ro stred kovateľská  č in n o sť v ob lasti nákupu a p redaja to varov a 
sp ro stred kovateľská  č in no sť v  ob lasti služieb

o rgan izačné zab ezp ečen ie  sem inárov, ško len í a ku ltú rn e  
sp o lo čen ských  podujatí

p renájom  hnuteľných v e c í v  rozsahu voľnej ž ivnosti 

vydavateľská  č in n o sť v  rozsahu voľne j ž ivnosti 

leasing v  rozsahu voľne j ž ivn osti - fin an čn ý  leasing  

ve ľkod istrib úcia  liekov a zdravo tn íckych  pom ôcok

veľko d is trib ú c ia  a  do vo z om am ných látok a psychotropných látok z  11 a 
111 s k u p in y  prílohy č. 1 zák o n a  NR  SR  č. 139 Z.z.

predaj a se rv is  výpoč tove j techn iky  a so ftw aru

serv is  a oprava m alej zdravotn ícke j te ch n iky  a e lektrických prís tro jov

nákladná cestn á d o prava vy kon ávaná cestným i nákladným i vozid lam i, 
ktorých  ce lková hm o tn o sť vrá tane  príp o jného  vozid la  nepresahuje 3 ,5 1

osobná cestn á do prava vykon ávaná  cestn ým i osobným i vozid lam i, 
ktorých  ce lková o b sad ite ľn o sť nepresahuje 9 osôb vrá tane  vo d ič a  s 
výn im kou  vo zid ie l tax is lu žby

predstavenstvo

RNDr. P avel R ác - predseda  
V arínska 13/2303  
B ratis lava-R užin ov 821 05  
V zn ik  funkc ie: 30 .06 .2004

Z u zan a  R aičán iová - člen  
B altská 12324/21A

(od: 07 .06.2000) 

(od: 10.12.2004)

(od: 07.06.2000)

(od: 07.06.2000)

(od: 07 .06.2000)

(od: 06 .12.2012) 

(od: 07 .06.2000)

(od: 06 .12.2012) 

(od: 07 .06.2000)

(od: 07 .06.2000) 

(od: 07.06.2000)

(od: 07.06.2000) 

(od; 07 .06.2000)

(od: 07 .06.2000)

(od: 07.06.2000) 

(od: 07.06.2000) 

(od: 07 .06.2000) 

(od: 05 .06.2001) 

(od: 05.06.2001)

(od; 16.10.2003) 

(od: 16.10.2003) 

(od: 10 .12.2004)

(od: 10 .12.2004)

(od: 16 .10.2003) 

(od: 27 .06.2017)

(od: 27 .06.2017)

https://www.orsr.sk/vypls.asp?iD=28590&SID=2&P=0 1/2
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B ratis lava • P oduna jské B iskupice 821 07 
V zn ik  funkc ie; 30 .06 .2004

K on anie  m enom  
spoločnosti:

Z á k iad n é  im anie: 

A kcie:

D ozorná rada:

Ing. Ivana S op ková -  člen  
P ažítková 15820/3
B ra tis lava - m estská časť R užinov 821 01 
V zn ik  fu nkc ie: 05 .09 .2016

S y í

V  m ene sp o lo čno stí konajú  predseda predstavenstva sam ostatne, 
a lebo  zos táva júc i č leno via  predstavenstva vžd y  spoločne.

9 9  582 E U R  R ozsah  sp laten ia : 99  582 E U R

Počet: 300 
Druh: km eňové  
Podoba: lis tinn é  
Form a: akcie  na m eno  
M enovitá  hodnota: 331 ,94  EUR

P harm . Dr. M arce la  Fabiánová • člen  
B ratis lava > m estská časť S taré  M esto 2553/25  
B ratis lava -  S taré  m esto 811 09 
V zn ik  fu nkc ie: 09 .06 .2022

E lena Liptáková  
N ezva lova 26  
B ratis lava 821 06 
V zn ik  funkc ie: 30 .06 .2004

Mgr. Z u zan a  H rabáková  
U hliská 10486/37
B ratis lava -  m estská  ča sť Vajnory 831 07 
V zn ik  funkc ie: 30 .06 .2014

Ď alš ie  právne skuto čno sti: S p o lo čn o sť bo la za lo žen á  zak lada teľskou  zm luvo u  zo  dňa 27 .3 .2000 v
sú lad e so Z á k . č. 513/91 Zb . v  zn e n í neskorš ích predpisov.

Z m en a stano v od sú h lasená na m im oriadnom  va lnom  zhrom ažd en í dňa  
29.1.2001 p rieb eh  osved čen ý  no társkou záp isn icou  N 25/01 N z  24/01 
sp ísan o u  notárom  JU D r. R om anom  B lahom . Z áp isn ica  z  dozornej rady  
zo  dňa 31 .1 .2001. Z áp isn ica  z  predstavenstva zo dňa 31.1.2001

Zm en a s tan o v  sch vá len á  d ň a  26.4.2001 va lným  zhrom ažd en ím , priebeh  
ktorého bol osved čen ý  do  no társkej záp isn ice  N 72/01, N z 70/01.

Záp isn ica  z va lnéh o  zhrom ažd en ia  osved čen á do no társkej záp isn ice  č. 
N 1178/2002, N z 1110/02 dňa 31 .12 .2002 . Záp isn ica  zo zasadnutia  
pred staven stva  z  31 .12 .2002 .

Záp isn ica  z  va lného zhrom ažd en ia  zo  dňa 30 .06 .2004 osved čen á do 
notárskej záp isn ice  č. N 391/2004, Nz 55487/2004.

Z áp isn ica  z  m im o riadn ého  va lnéh o  zh rom ažd en ia  zo  dňa 05.11. 2012.

D átum  ak tua lizác ie  údajov: 04 .11.2022  

D átum  výpisu: 07 .11.2022

(od: 29 .07 .2017)

(od: 29 .07.2017)

(od; 03.11.2009) 

(od: 03.11.2009)

(od: 28 .06.2022) 

(od: 24 .05.2022) 

(od: 29 .07.2017)

(od: 07.06.2000) 

(od: 17.04.2001)

(od: 05 .06.2001) 

(od: 16.10.2003)

(od: 10.12.2004) 

(od: 06 .12.2012)

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa E  
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla 

sídla I spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy 
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR 

Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)

hítps://www.orsr.sk/vypls.asp?ID=28590&SID=2&P=0 2/2
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pozem ok reg istra  ”C” p.c. 5679/8 k.ú. Podunajské Biskupice
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úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

Okres

Obec

Katastrálne územie

102 Bratislava II

529311 Bratislava-Podunajské Biskupice

847755 Podunajské Biskupice

Dátum vyhotovenia 

Čas vyhotovenia 

Údaje platné k

7.11.2022 

15:11:09

4.11.2022 18:00:00

Výpis je nepoužiteľný na právne úkony

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 1395 
ČIASTOČNÝ

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

Parcely registra „C" evidované na katastrálny m ^e
Počet parciel: 1

Parcelné číslo Výmera v 
m^

Druh pozemku Spôsob
využívania
pozemku

Druh chránenej 
nehnuteľnosti

Spoločná
nehnuteľnosť

Umiestnenie
pozemku

Druh
právneho
vzťahu

5679/8 500 Zastavaná plocha 
a nádvorie

25 501 1 1 2

Iné údaje: 
Bez zápisu

Ostatné PARCELY registra „C" nevyžiadané.

Legenda

Spôsob využívania pozemku

25 Pozemok, na ktorom je  postavená ostatná inžinierska stavba a jej súčasti 

Druh chránenej nehnutelnosti

501 Chránená vodohospodárska oblasť 

Spoločná nehnutelnosť

1 Pozemok nie je  spoločnou nehnuteľnosťou 

Umiestnenie pozemku

1 Pozemok je  umiestnený v zastavanom území obce 

Druh právneho vzťahu

2 Nájom k pozemku 

PARCELY registra „E" nevyžiadané.

STAVBY nevyžiadané.

I z22



ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY Z PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTI

Vlastník
Počet vlastníkov: 1

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov 
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj

Spoluvlastnícky
podiel

1 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, PSČ 814 99, SR, IČO: 
603481

1/1

Titul nadobudnutia
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Okres

Obec

Katastrálne územie

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej r^ubliky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

102 Bratislava II

529311 Bratislava-Podunajské Biskupice

847755 Podunajské Biskupice

Dátum vyhotovenia 

Čas vyhotovenia 

Údaje platné k

7.11.2022

15:16:52

4.11.2022 18:00:00

Výpis je nepoužiteľný na právne úkony

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 6587

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

Parcely registra „C" evidované na katastrálnej mape
Počet parciel: 4

Parcelné číslo Výmera v 
m^

Druh pozemku Spôsob
využívania
pozemku

Druh chránenej 
nehnuteľnosti

Spoločná
nehnuteľnosť

Umiestnenie
pozemku

Druh
právneho
vzťahu

5679/9 1905 Zastavaná plocha 
a nádvorie

25 501 1 1 2

Iné údaje: 
Bez zápisu

5680/19 1350 Zastavaná plocha 
a nádvorie

18 501 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisu

5680/20 176 Zastavaná plocha 
a nádvorie

18 501 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisu

5680/21 1379 Zastavaná plocha 
a nádvorie

16 501 1 1

Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 12992 evidovanej na pozemku parcelné čislo 5680/21

Iné údaje:
Bez zápisu . . . . .

Legenda

Spôsob využívania pozemku

16 Pozemok, na ktorom je  postavená nebytová budova označená súpisným číslom

18 Pozemok, na ktorom je  dvor

25 Pozemok, na ktorom je postavená ostatná inžinierska stavba a jej súčasti

Druh chránenej nehnutelnosti

501 Chránená vodohospodárska oblasť

Spoločná nehnutelnosť

1 z 3



1 Pozemok nie je  spoločnou nehnuteľnosťou 

Umiestnenie pozemku

1 Pozem okje umiestnený v zastavanom území obce 

Druh právneho vzťahu

2 Nájom k  pozemku

Stavby
Počet stavieb; I

Súpisné Na pozemku Druh Popis stavby Druh chránenej Umiestnenie
číslo parcelné číslo stavby nehnuteľnosti stavby

12992 5680/21 22 Dvojkrížna ul. 29 1

Iné údaje: 
Bez zápisu

Legenda

Druh stavby

22 PolyfUnkčná budova 

Umiestnenie stavby

1 Stavba postavená na zemskom povrchu

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY Z PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTI

Vlastník
Počet vlastníkov: 1

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov 
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo /  IČO / Iný identifikačný údaj

Spoluvlastnícky
podiel

1 INTERPHARM Slovakia, a.s., Uzbecká 18/A, Bratislava, PSČ 821 06, SR, IČO: 35789841 1/1

Timl nadobudnutia

Kúpna zmluva podľa V-2168/12 zo dňa 1.3.2012.
Kúpna zmluva V-2310/13 z25.02.2013
Kúpna zmluva podľa V-28006/13 zo dňa 20.12.2013
Určenie súpisného čísla SÚ 9829/2016/KoA a kolaudačné rozhodnutie SÚ-1205/9638/2016/FLM-I, Z-17785/16

Iné údaje

Zápis GP č. 20032015 (ov. č. 604/2015), Z-13912/15
Zápis GP 25052016 (č.over. 1240/2016) na zameranie stavby p.č. 5680/21, Z-17785/16

Poznámky . . .

Bez zápisu.

Správca

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov 
Miesto trvalého pobytu /  Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj

K nehnuteľnosti 
K  vlastníkovi

Neevidovaní

2 z 3



hAG0P00UYOIR 
Mestskej easti 

Bratislava ~ Podunajské Biskupice 
Mgr, Zoltán Pék

Bratislava, 29.11.2021 
EOaSM/591/16544/33/2021/Pa

Vážený pán primátor,

listom MAGS OMV 40827/2021 zo dňa 25.11.2021 sme od Vás obdržali 
požiadavku na základe žiadosti INTERPHARM Slovakia a. s., Uzbecká 18/A, 821 06 
Bratislava, IČO: 35 789 841 o stanovisko k nájmu pozemku registra „C“ KN pare. č. 
5679/8 o výmere 500 m^ v k. ú. Podunajské Biskupice za účelom revitalizácie, 
zatrávnenia a oplotenia pozemku.

K uvedenému uvádzam, že nemám námietky k nájmu pozemku registra „C“ KN 
pare. č. 5679/8 o výmere 500 m^ v k. ú. Podunajské Biskupice za účelom revitalizácie, 
zatrávnenia a oplotenia pozemku v prospech žiadateľa: INTERPHARM Slovakia a. s.. 
Uzbecká 18/A. 821 06 Bratislava, IČO: 35 789 841.

S pozdravom

Vážený pán primátor 
Ing. arch. Matúš Vallo 
Hlavné mesto SR Bratislava

MAG0P00WYOIR



 

 1

ZMLUVA  O  NÁJME  POZEMKU č. 08-83-xxxx-22-00  
podľa § 663 a nasl. a § 50a Občianskeho zákonníka (ďalej len „zmluva“) 

 
 
uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 
 
Prenajímateľ: 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
sídlo:   Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 
V zastúpení:  Ing. arch. Matúš Vallo, primátor 
IČO:   00 603 481 
Peňažný ústav:            Československá obchodná banka, a. s. 
Číslo účtu (IBAN):     SK5875000000000025828453 
BIC (SWIFT):            CEKOSKBX 
Variabilný symbol: ........................................ 
 
(ďalej len „prenajímateľ“) 
 
a 
 
Nájomca: 
Názov:   INTERPHARM Slovakia, a. s.       
sídlo:   Uzbecká 18/A, 821 06 Bratislava 
V zastúpení:  ................................................ 
IČO:   35 789 841 
bankové spojenie: ................................................    
IBAN:   ............................................... 
Emailová adresa:  .............................................. 
Telefonický kontakt: ............................................... 
 
(ďalej len „nájomca“) 
 
(„prenajímateľ“ a nájomca“ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ a jednotlivo ako „zmluvná strana“) 
    
 

PREAMBULA  
 
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu podľa § 663 a nasl., Občianskeho zákonníka a v súlade s právnym 
poriadkom Slovenskej republiky.  
 

 
Článok  I 

Predmet a účel nájmu 
 

1. Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľností – pozemkov registra „C“ KN parc. č. 5679/8 v celkovej výmere 500 
m² druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného na LV č. 1395, katastrálne územie Podunajské 
Biskupice, v podiele: 1/1. 

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

katastrálne územie Podunajské Biskupice, registra „C“ KN parc. č. 5679/8, vo výmere 500 m², druh 
pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, ako je to zakreslené v kópii z katastrálnej mapy (ďalej len 
„predmet nájmu“ alebo „pozemok“). Kópia z katastrálnej mapy je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako 
príloha č. 1. 

 
3. Účelom nájmu je revitalizácia, zatrávnenie a nové oplotenie pozemku vo výmere 470 m2 a užívanie vjazdu 

a výjazdu vo výmere 30 m2. 
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4. Nájomca je vlastníkom pozemkov registra „C“ KN  parc. č. 5679/9, parc. č. 5680/19, parc. č. 5680/20 a parc. 
č. 5680/21, ktoré sú v susedstve predmetu nájmu. 

 
5. Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu využívať výlučne na dohodnutý účel. Pre prípad porušenia tohto 

záväzku zmluvné strany dojednali zmluvnú pokutu v súlade s ust. § 544 a nasl. Občianskeho zákonníka vo 
výške 17,00 Eur za každý, aj začatý deň trvania porušenia tohto záväzku, ktorú má prenajímateľ právo od 
nájomcu požadovať. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na 
základe prenajímateľom zaslanej sankčnej faktúry.  

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

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

 
 

 Článok   II 
Vznik, doba a ukončenie nájmu 

 
1. Nájom sa dojednáva na dobu neurčitú a začne plynúť dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy podľa 

článku VI ods. 2 tejto zmluvy.  
 
2. Nájomný vzťah môže byť ukončený len niektorým z nasledujúcich spôsobov:  

 
a/ výpoveďou prenajímateľa, a to i bez udania dôvodu,  
b/ výpoveďou nájomcu s tým, že nájomca je oprávnený túto zmluvu vypovedať bez udania dôvodu, avšak 

len do doby ukončenia stavebných prác na predmete nájmu; po termíne ukončenia stavebných prác na 
predmete nájmu je nájomca oprávnený od nájomnej zmluvy len jednostranne odstúpiť v súlade s písm. 
d/ tohto odseku,  

c/ písomným odstúpením od tejto zmluvy prenajímateľom v prípade  
 ca/  nezaplatenia dojednaného nájomného v lehote splatnosti uvedenej v článku III  ods. 2 a 3 tejto 

zmluvy,  
 cb/ ak nájomca prenechá predmet nájmu do podnájmu bez súhlasu prenajímateľa  v rozpore 

s článkom IV ods. 3 tejto zmluvy alebo, 
      cc/  začatím realizácie rozšírenia Dvojkrížnej ulici, v súlade s článkom IV ods. 21 tejto zmluvy. 
d/ písomným odstúpením od zmluvy v súlade s touto zmluvou a/alebo s príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka, alebo 
 
3. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva zrušuje dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy 

druhej zmluvnej strane (ex nunc). 
 
4. Pre prípad výpovede dojednali zmluvné strany trojmesačnú výpovednú lehotu. Výpovedná lehota začne 

plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej 
strane.  

 
 

Článok  III 
Úhrada za nájom 

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

Slovenskej republiky Bratislavy č. ................ zo dňa ................ vo výške: 
  1.1 4,68 eur/m²/rok, pre účel revitalizácie, zatrávnenia a nového oplotenia pozemku, čo pri výmere 470  m2  

ročné nájomné predstavuje sumu  2 199,60 eur,  
 1.2 9,36 eur/m2/rok, pre účel užívania vjazdu a výjazdu, čo pri výmere 30 m2 ročné nájomné predstavuje 

sumu  280,80 eur, 
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2. Ročné nájomné uvedené v ods. 1 tohto článku sa nájomca zaväzuje uhrádzať počnúc dňom nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy v pravidelných štvrťročných splátkach, vždy do 15. príslušného kalendárneho 
štvrťroka na účet prenajímateľa č. (IBAN): SK58 7500 0000000025828453, variabilný symbol VS 883xxxx22 
v ČSOB, a.s.  

 
3. Pomerná časť nájomného podľa ods. 2 tohto článku sa vypočíta tak, že denné nájomné vypočítané ako 

1/365 ročného nájomného sa vynásobí počtom dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do konca 
roka, v ktorom sa zmluva uzavrela alebo v ktorom nájom zanikol. Takto vypočítané nájomné sa nájomca 
zväzuje uhradiť najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

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

bolo uhradené, alebo ak z úhrady nebude zrejmé, za ktoré obdobie nájomca úhradu poukazuje, je obdobie, 
ktoré bude úhradou pokryté, oprávnený určiť prenajímateľ sám. Prenajímateľ spravidla pokryje najstaršiu 
splatnú pohľadávku.  

 
5. Úhradu za užívanie pozemku bez zmluvného vzťahu vo výmere 30 m2, za účelom užívania vjazdu a výjazdu 

za obdobie dva roky spätne odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy sa nájomca zaväzuje uhradiť na 
účet prenajímateľa v lehote do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

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

uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. 
 
7. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nájomca nezaplatí nájomné, pomernú časť nájomného  riadne a včas, je 

povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň 
trvania omeškania. Povinnosť nájomcu platiť úroky z omeškania podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka 
nie je týmto dotknutá.  

 
8. Prenajímateľ je oprávnený meniť každoročne k 01.04. (od 2. štvrťroka príslušného  kalendárneho roka) 

výšku nájomného dohodnutého v zmluve o výšku miery inflácie stanovenej Štatistickým úradom SR za 
bezprostredne predchádzajúci kalendárny rok zverejnenú Štatistickým úradom v januári nasledujúceho roka. 
Zvýšenie nájomného prenajímateľ oznámi nájomcovi písomne, zaslaním doporučenej zásielky na adresu 
nájomcu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Zvýšené nájomné je nájomca povinný platiť za obdobie od 01.04. 
v termínoch splatnosti nájomného dohodnutých v zmluve. V prípade, že oznámenie o zvýšení nájomného 
bude nájomcovi doručené po splatnosti nájomného za 2. štvrťrok, zaplatí nájomca rozdiel medzi pôvodným 
nájomným a nájomným zvýšeným o mieru inflácie v lehote 15 dní od doručenia oznámenia. 

 
 
 

Článok  IV 
Práva a povinnosti nájomcu, sankcie 

 
1. Nájomca je povinný užívať predmet nájmu v súlade s právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na predmet 

nájmu a v rozsahu a na účel, dohodnutý v tejto zmluve. Taktiež je povinný na vlastné náklady zabezpečiť 
jeho ochranu pred poškodením alebo zneužitím. 

 
2. Nájomca sa zaväzuje riadne sa starať o predmet nájmu, najmä zabezpečovať na vlastné náklady všetky 

úpravy a údržbu ako aj znášať zo svojho náklady spojené s neprimeraným užívaním predmetu nájmu.  
 
3. Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu alebo inej dispozície tretej osobe bez 

predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa, s výnimkou odovzdania predmetu nájmu dodávateľovi stavebných 
prác. Za porušenie tejto povinnosti má prenajímateľ právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 
17,00 Eur za každý aj začatý deň trvania porušenia tejto povinnosti. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu 
podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej sankčnej faktúry.  

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

začatím stavebných prác toto zakresliť a odbornou spoločnosťou vytýčiť v teréne.  
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5. Nájomca na predmete nájmu preberá povinnosti prenajímateľa ako vlastníka, ktoré vyplývajú zo všeobecne 

záväzných nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mestskej časti Bratislava – Ružinov 
v platnom znení, týkajúce sa najmä dodržiavania čistoty, poriadku, udržiavania mestskej zelene a zimnej 
údržby a pod. a z platných právnych predpisov týkajúcich sa najmä protipožiarnej ochrany, hygienických 
predpisov, ochrany majetku a pod. 

 
7. Nájomca sa zaväzuje umožniť prenajímateľovi alebo ním povereným tretím osobám kontrolu využívania 

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

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

Občianskeho zákonníka. 
 

9. V prípade skončenia nájmu je nájomca povinný uviesť predmet nájmu do pôvodného stavu, pokiaľ sa 
zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, že nepríde k dohode a ani k splneniu povinnosti zo strany 
nájomcu, je prenajímateľ oprávnený uviesť predmet nájmu do pôvodného stavu na náklady a riziko nájomcu.  

 
10. Za nesplnenie povinnosti uvedenej v bode 9 tohto článku, si zmluvné strany dojednali zmluvnú pokutu vo 

výške 17,00 Eur, za každý aj začatý deň, nasledujúci po dni, v ktorom sa má predmet nájmu uviesť do stavu 
podľa bodu 9 tohto článku, ktorú má prenajímateľ právo od nájomcu požadovať. Nájomca sa súčasne 
zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej sankčnej 
faktúry.  

 
11. Uhradením zmluvnej pokuty sa nájomca nezbavuje povinnosti uhradiť prenajímateľovi škodu spôsobenú 

nemožnosťou užívať predmet nájmu a povinnosti zaplatiť prenajímateľovi náhradu za užívanie predmetu 
nájmu vo výške nájomného. Zmluvná pokuta sa v týchto prípadoch do náhrady škody nezapočítava. 
 

12. Nájomca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznamovať každú zmenu (zmenu sídla nájomcu, zmena 
vlastníctva pozemkov, ktoré sú v čase uzatvorenia tejto zmluvy vo vlastníctve nájomcu a pod.), ako aj všetky 
skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť nájom. Za nesplnenie tejto povinnosti má prenajímateľ právo 
požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 70,00 Eur. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa 
predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej sankčnej faktúry. 

 
13. V súlade s ust. § 545 Občianskeho zákonníka bolo zmluvnými stranami dohodnuté, že prenajímateľ je 

oprávnený požadovať od nájomcu náhradu škody spojenú s porušením povinností nájomcu, na ktoré sa 
vzťahuje zmluvná pokuta podľa tejto zmluvy vo výške presahujúcej výšku dohodnutej zmluvnej pokuty. 

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

nájomcu sídlo nájomcu zapísané v obchodnom registri alebo adresa uvedená v záhlaví tejto zmluvy. 
 

15. Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že písomnosť doručená do miesta doručenia podľa odseku 14 
bude považovaná za doručenú priamo do vlastných rúk, a to i v prípade, ak bude vrátená prenajímateľovi 
ako písomnosť nájomcom neprevzatá. Ak nebude možné nájomcovi písomnosť doručiť na túto adresu podľa 
odseku 14 tohto článku a iná adresa nebude prenajímateľovi známa, považuje sa písomnosť nájomcovi za 
doručenú dňom jej vrátenia prenajímateľovi, a to aj v prípade, že sa nájomca o tom nedozvie. 

 
16. Nájomca je povinný v zmysle všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 5/2018 o starostlivosti o verejnú zeleň, v spolupráci s oddelením životného prostredia 
a mestskej zelene Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „magistrát“) 
a mestskou časťou Bratislava – Ružinov zriadiť novú zeleň minimálne v rozsahu zodpovedajúcom ploche 
zrušenej zelene. Za nesplnenie tejto  povinnosti je nájomca povinný zaplatiť sankcie v zmysle vyššie 
uvedeného všeobecne záväzného nariadenia. 
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17. Nájomca sa pri výstavbe alebo prevádzke zaväzuje zabrániť alebo obmedziť činnosť, ktorou by došlo 

k záberu alebo poškodeniu zelene, zároveň je povinný chrániť zeleň v súlade s normou STN 83 710 
Ochrana prírody. Za nesplnenie tejto povinnosti má prenajímateľ právo požadovať od nájomcu zmluvnú 
pokutu vo výške 300,00 Eur. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje 
zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej sankčnej faktúry. 

 
18. Nájomca je povinný dodržiavať zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách (ďalej len vodný zákon) v znení neskorších 

predpisov, jeho vykonávacie predpisy a prislúchajúce normy, s dôrazom na § 39 vodného zákona 
a vyhlášku č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, 
o náležitostiach havarijného plánu a postupne pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. Za porušenie tejto 
povinnosti má prenajímateľ právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 300,00 Eur. Nájomca sa 
súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej 
sankčnej faktúry.  
 

19. Nájomca je povinný dodržiavať  zákon č. 543/2002 Z. z. zákon o ochrane prírody a krajiny, zákon č. 79/2015 
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení 
neskorších predpisov a príslušných vykonávacích predpisov.. Za porušenie ktorejkoľvek povinnosti má 
prenajímateľ právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 300,00 Eur, a to aj opakovane. 
Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe 
prenajímateľom zaslanej sankčnej faktúry.  
 

20. Nájomca je povinný dodržiavať Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/2020 
(ďalej len „VZN“) o nakladaní s komunálnymi odpadmi  drobnými stavebnými  odpadmi na území hl. m. SR 
Bratislavy v znení VZN 11/2021. Za porušenie tejto  povinnosti je nájomca povinný zaplatiť sankcie v zmysle 
vyššie uvedeného všeobecne záväzného nariadenia. 

 
21. Nájomca berie na vedomie, že prenajímateľ bude realizovať rozšírenie komunikácie Dvojkrížnej ulice, pričom 

je potrebné rezervovať koridor výhľadový dopraný zámer (funkčná trieda C1 1 C s MHD, kategórie MO 14), 
ako aj umiestnenie cyklotrasy. Súčasné riešenie cestičky pre cyklistov je riešené dočasné. Vzhľadom  
k výhľadovej potrebe rozšírenia komunikácie bude cestička pre cyklistov taktiež preriešená a predpokladá sa 
rozšírenie dopravného koridoru s možným záberom predmetu nájmu.  

 
22. Nájomca berie na vedomie, že oplotenie (plot) z ulice Dvojkrížna nie je vo vlastníctve prenajímateľa. 

 
23. V prípade realizácie opravy oplotenia alebo nového oplotenia (plotu) na predmete nájmu sa nájomca 

zaväzuje, že opravené prípadne nové oplotenie (plot) v prípade skončenia nájmu ho bezodplatne odovzdá do 
majetku mesta.  

 
24. V prípade, že oplotenie na predmete nájmu bezodplatne neodovzdá do majetku prenajímateľa, nájomca je 

povinný toto oplotenie odstrániť z predmetu nájmu na vlastné náklady. Za nesplnenie tejto povinnosti má 
prenajímateľ právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 300,00 Eur, a to aj opakovane. 
Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe 
prenajímateľom zaslanej sankčnej faktúry.  

 
25. Nájomca sa zaväzuje vysporiadať majetkovoprávny vzťah k časti predmetu nájmu (kúpou alebo zriadením 

vecného bremena), na ktorej je vybudovaný vjazd a výjazd a ktorý užíva ako prístup k pozemkom 
a budovám vo svojom vlastníctve pozemku, v lehote najneskôr do 30.06.2024. V opačnom prípade táto 
zmluva tejto časti stratí platnosť a zmluvné strany upravia rozsah predmetu nájmu dodatkom k tejto zmluve, 
tak že časť pozemku na ktorej vybudovaný prístup (vjazd a výjazd) k pozemkom vo vlastníctve nájomcu 
bude z predmetu nájmu vyňatá. 
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Článok V 
Vyhlásenia a záruky 

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

spoliehajúc sa na tieto vyhlásenia a záruky, že: 
a) nájomca je právnym subjektom platne existujúcim podľa zákonov Slovenskej republiky, podpisujúci je osoba 

oprávnená konať v mene nájomcu, 
b) nájomca nie je v úpadku, nebol ním alebo jeho štatutárnym orgánom alebo treťou osobou podaný návrh na 

vyhlásenie konkurzu na jeho majetok a ani mu úpadok nehrozí, 
c) nájomca nebol ako právnická osoba zrušený, či už likvidáciou alebo bez likvidácie a ani neprijal žiadne 

rozhodnutie za týmto účelom, 
d) proti nájomcovi nie je vedené žiadne exekučné a ani iné konanie o výkon rozhodnutia alebo iné obdobné 

konanie, ktorého výsledkom by mohlo byť akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie, alebo iný právny 
záväzok na ťarchu nájomcu, ktorý by mohol zmariť alebo sťažiť plnenie záväzkov nájomcu vyplývajúcich 
z tejto zmluvy.  

 
2. V prípade, že sa akékoľvek vyhlásenie alebo záruka podľa odseku 1 tohto článku ukáže ako nepravdivá 

alebo zavádzajúca, bude sa to považovať za hrubé porušenie tejto zmluvy, oprávňujúce prenajímateľa od 
tejto zmluvy jednostranne odstúpiť ako aj oprávňujúce prenajímateľa požadovať od nájomcu náhradu škody, 
ktorá mu nepravdivým alebo zavádzajúcim vyhlásením alebo zárukou vznikla.    

 
 

Článok VI 
Záverečné a spoločné ustanovenia 

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

neskorších predpisov tento nájom schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 
uznesením č. ........... zo dňa ..............., ktorého odpis je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako jej príloha 
č. 3. 

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

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

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

riadne očíslovaných dodatkov. 
 
 
4. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú: 

Príloha č. 1 – Kópia z katastrálnej mapy  
Príloha č. 2 – LV č. ..........   
Príloha č. 3 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. ............. zo dňa 
..................   
Príloha  č. 4 –   Ortofotomapa 

 
5. Pre prípad, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je alebo sa v budúcnosti stane z akéhokoľvek dôvodu 

neplatným alebo neúčinným, v takomto prípade platnosť ostatných ustanovení Zmluvy nie je dotknutá. 
Namiesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia bude platiť primeraná úprava, ktorá sa v rámci 
prípustnosti platného právneho poriadku čo najviac približuje účelu zrejme sledovanému zmluvnými stranami 
pri uzavieraní tejto Zmluvy.  

 
6. Zmluvné strany sa dohodli že ich právne vzťahy, ktoré vzniknú na základe tejto Zmluvy a v súvislosti s jej 

realizáciou, sa budú riadiť právom Slovenskej republiky, a to ustanoveniami Občianskeho zákonníka v 
platnom znení. Na právne vzťahy v tejto Zmluve zvlášť neupravené sa použijú primerane ustanovenia 
Občianskeho zákonníka v platnom znení. 
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7. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, 

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

 
8. Táto Zmluva je vyhotovená v siedmich (7) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom päť (5) rovnopisov 

dostane prenajímateľ  a dva (2) rovnopisy dostane nájomca. 
 
9. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom vyjadrujú ich 

slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 
 
 
V Bratislave, dňa:                                V Bratislave, dňa:     
 
Prenajímateľ                               Nájomca :  
Hlavné mesto SR Bratislava             INTTERPHARM Slovakia, a.s.  
 
 
 
.............................................                            ............................................  
Ing. arch. Matúš Vallo                       
primátor                



  

  

  


