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kód 5.3.1. 
 

 
 

NÁVRH UZNESENIA 
 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 
 

odporúča  
 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  
 
 
schváliť zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 619/1997 zo 
dňa  23.10.1997 takto:  
text „na dobu 30 rokov“ sa nahrádza textom „na dobu do 30.1.2058“ a v bode 3. sa vypúšťa text 
„30-ročného“. 
 
s podmienkou: 
 
Dodatok č. 05 95 0492 97 06 k Zmluve o nájme č. 05 95 0492 97 00 zo dňa 30.1.1998 bude 
nájomcom podpísaný do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta 
SR Bratislavy. V prípade, že dodatok k nájomnej zmluve nebude nájomcom v uvedenom termíne 
podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
PREDMET ŽIADOSTI: Pred ĺženie doby nájmu do 30.1.2058 pozemkov v k. ú. Staré Mesto 

na Hviezdoslavovom námestí pred hotelom Carlton prenajatých žiadateľovi na dobu 
do 30.1.2028 Zmluvou o nájme č. 05-95-0492-97-00 v znení Dodatkov č. 1-5  

 
ŽIADATE Ľ: Carlton Property, s. r. o. 
  Hviezdoslavovo námestie č. 3 
  811 02 Bratislava 
  IČO 36 860 492 
 
 Poznámka:  žiadateľ je v dôsledku zlúčenia a premeny registrovanej v Obchodnom 

registri právnym nástupcom spoločnosti Bratcarl, s.r.o., ktorá ako nájomca 
uzatvorila s hlavným mestom Zmluvu o nájme č. 05-95-0492-97-00 zo dňa 30.1.1998 

 
ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKOV PRENAJATÝCH ZMLUVOU O NÁJME:  

 
   parc. reg. 
účel   „C“ č.  druh pozemku   výmera    
 
výstavba   21378/7   zast. plochy    1 407 m2  
pozemných garáží  21378/22  zast. plochy         12 m2 
+ užívanie povrchu 21378/40  zast. plochy    1 078 m2  
predmetu nájmu 21378/41 ostatné plochy        28 m2  
   21378/42  zast. plochy          52 m2  
   21378/43 ostatné plochy     105 m2  
   21378/44 zast. plochy       110 m2  
   21378/45 zast. plochy           5 m2  
   21378/47  zast. plochy          12 m2 
   21378/25 zast. plochy         22 m2 

 
vjazd do podzemných  21378/18*  zast. plochy     204 m2 *čísla parciel sú podľa   
garáží z Mostovej ul. 21361/3* zast. plochy       42 m2   GP č. 7/2002 
   21364/5* zast. plochy      151 m2 
 
užívanie spevnených 21377/18  zast. plochy          85 m2   
plôch a komunikácií  21378/9 zast. plochy      160 m2     
pred hotelom  21378/23 zast. plochy       100 m2   
   21364/13  zast. plochy          17 m2      
         spolu   ..........................     3 590 m2 
 
DOBA NÁJMU:  - nájom je v súčasnosti dojednaný na dobu určitú do 31.1.2028 
 - žiadateľ navrhuje jej predĺženie do 30.1.2058 
 
ROČNÉ NÁJOMNÉ PODĽA PLATNEJ ZMLUVY O NÁJME: 
 
za celý predmet nájmu predstavuje sumu 30 802,51 Eur/rok v členení: 
 18 794,40 Eur/rok - za podzemné garáže vo výmere 2 831 m2, 
   4 348,74 Eur/rok - za vjazd do podzemných garáží z Mostovej ulice vo výmere 397 m2, 
        6 516,00 Eur/rok - za spevnené plochy a komunikácie pred hotelom vo výmere 362 m2, 
   1 143,37 Eur       - zohľadnená miera inflácie. 
 



 
SKUTKOVÝ STAV: 
 
Dňa 30.1.1998 bola na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  
č. 619/1997 z 23.10.1997 uzatvorená Zmluva o nájme č. 05-95-0492-97-00 (ďalej len „nájomná 
zmluva“) so spoločnosťou Bratcarl, s.r.o. ako nájomcom, ktorého právnym nástupcom a súčasným 
vlastníkom hotela Carlton je spoločnosť Carlton Property, s. r. o.  

- predmetom nájmu boli pozemky podľa GP č. 173 89 119-3/98 v k. ú. Staré Mesto 
s celkovou výmerou 3 239 m2, 

- účelom nájmu bola výstavba podzemných garáží, 
- doba nájmu bola dojednaná do 31.1.2028,  
- nájomné bolo stanovené na 6,64 Eur/m2/rok, čo pri výmere 3 239 m2 spolu predstavuje 

sumu vo výške 21 506,96 Eur ročne.  
Zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že po ukončení nájomného vzťahu, najneskôr po 
uplynutí 30 rokov, teda do 2028, nájomca bezodplatne prevedie vlastnícke práva ku 
podzemným garážam hlavnému mestu SR Bratislave.  

  
 Dodatkom č. 1 k nájomnej zmluve bol pôvodný geometrický plán nahradený novým        

GP č. 51/98, podľa ktorého predmetom nájmu je pozemok parc. č. 21 378/7 vo výmere 
2 832 m2. 

   
 Dodatkom č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 28.11.2002 na základe uznesenia MsZ                

č. 957/2002 došlo k rozšíreniu predmetu nájmu o pozemky s celkovou výmerou 397 m2 
za účelom výstavby vjazdu do podzemných garáží zo strany Mostovej ulice, za nájomné 
vo výške 10,95 Eur/m2 ročne. 

  
 Predmetom dodatku č. 3 zo dňa 17.2.2003 bolo spresnenie výšky nájomného za prenajaté 
 pozemky, čo spolu predstavuje sumu vo výške 23 149,77 Eur ročne. 
 
 Predmetom dodatku č. 4 zo dňa 2.7.2004 bola zmena ustanovení týkajúcich sa prevodu 
 vlastníckeho práva k podzemným garážam po uplynutí doby nájmu a doplnenie 
 ustanovení o povinnosti nájomcu uzatvoriť poistnú zmluvu na stavbu garáží.  
 
 Predmetom Dodatku č. 05 95 0492 97 05 (č. 5) zo dňa 28.3.2013 bolo: 
 - rozšírenie účelu nájmu o užívanie upraveného povrchu pozemkov v k. ú. Staré Mesto 

na Hviezdoslavovom námestí pred hotelom Carlton, 
 - rozšírenie predmetu nájmu o ďalšie pozemky v k. ú. Staré Mesto, dotknuté úpravou 

povrchu pred hotelom Carlton. 
 

Dňa 23.4.2015 bola doručená na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy žiadosť 
spoločnosti Carlton Property, s. r. o. o predĺženie doby nájmu o ďalších 30 rokov, teda do 
30.1.2058 z nižšie uvedených dôvodov: 
 Žiadateľ identifikoval prostredníctvom odborných posudkov významné porušenie 
obvodového plášťa a základovej dosky podzemnej garáže spôsobujúcich presakovanie podzemných 
vôd, čo má vplyv na oslabovanie nosnej konštrukcie garáže. Okrem porušenia nosných konštrukcií, 
prichádza k narušeniu pojazdných povrchov z titulu mechanického a chemického opotrebenia.    
 V žiadosti spoločnosť upozorňuje na skutočnosť, že podzemná garáž je dôležitou súčasťou 
statickej dopravy – poskytuje 410 parkovacích miest. V prípade obmedzenia alebo prerušenia 
prevádzky garáže môže dôjsť k zaťaženiu povrchových parkovacích kapacít.  
  
 



 Prevádzkovaním garáže spoločnosť prispieva k dosiahnutiu verejného záujmu aj 
nasledovnými projektmi:  

- prevádzkovaním suchej umývačky áut,  
- vybudovaním nabíjacej stanice pre elektromobily,  
- vyhradením bezplatných státí pre bicykle,  
- poskytnutím parkovania obslužnej techniky pre organizátorov Vianočných trhov 

(organizovaných MČ Bratislava – Staré Mesto), 
- zvýhodnenie parkovacích sadzieb počas trhov,  
- zvýhodnenie parkovacích sadzieb pre účastníkov podujatí organizovaných SND 

a Slovenskou filharmóniou, pre zákazníkov reštaurácií v Starom Meste, 
- poskytnutie dlhodobého parkovania pre ambasády a zvýhodneného prázdninového 

parkovania pre obyvateľov mesta v čase ich neprítomnosti.  
 Predĺženie doby nájmu by žiadateľovi umožnilo pokryť náklady spojené s opravou garáže 
a zabezpečiť návratnosť vynaloženej investície.  

Listom zo dňa 19.6.2015 spoločnosť Carlton Property, s. r. o. požiadala o prioritné zaradenie 
návrhu na predĺženie doby nájmu na rokovanie mestského zastupiteľstva z dôvodu plánovaných 
aktivít v centre mesta súvisiacich s predsedníctvom SR v Európskej únii v roku 2016 tak, aby bolo 
možné nevyhnutnú časť opatrení uskutočniť do tohto termínu.  
 
STANOVISKÁ K PRED ĹŽENIU NÁJMU:  
 
• Oddelenie územného rozvoja mesta – Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 

stanovuje pre dané územie funkčné využitie:  
námestia a ostatné komunikačné plochy (pre takmer celé záujmové územia); pod úrovňou 
terénu je možné umiestňovať zariadenia a vedenia technickej infraštruktúry, podzemné 
parkovacie garáže, podjazdy, podchody pre chodcov, prevádzky občianskej vybavenosti; 
súčasťou plôch námestí a koridorov sú spravidla: zeleň, mestský mobiliár, prvky verejného 
osvetlenia, dopravného značenia, výtvarné diela.  
parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy (malá časť záujmového územia východne od Mostovej 
ulice) 
Záujmové pozemky sú súčasťou územia, definovaného ako stabilizované, v ktorom sa 
ponecháva súčasné funkčné využitie.  
 

• Stanovisko z hľadiska technickej infraštruktúry – je bez pripomienok 
 
• Oddelenie dopravného inžinierstva – v stanovisku k predĺženiu nájmu pozemkov z doby nájmu 

od 31.01.2028 do 31.01.2058 uvádzajú: 
Z podmienok “Záväzných stanovísk hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
k investičnej činnosti - zmena záväzného stanoviska“ (ďalej len “ZST – zmena“), investičných 
zámerov (IZ) Bratislavské podhradie – Vydrica (ZST – zmena, MAGS ORM 51814/14-29027, 
10. 12. 2014), a prebiehajúcu výstavu IZ Polyfunkčného mestského centra Zuckermandel (ZST 
– zmena, MAGS ORM 58777/14-343121, 10. 12. 2014), má: “hlavné mesto najneskôr do 
30. 06. 2015 určiť technické riešenie pre zabezpečenie dvoch priamych jazdných pruhov na 
križovatke č. 603 smerom na Šafárikovo námestie a samostatného zaraďovacieho pruhu na 
Rázusovom nábreží na odbočenie vľavo do podzemnej garáže Carlton. 

V prípade, ak technické riešenie pre zabezpečenie dvoch priamych jazdných pruhov  
na križovatke č. 603 smerom na Šafárikovo námestie a samostatného zaraďovacieho pruhu na 
Rázusovom nábreží na odbočenie vľavo do podzemnej garáže Carlton nebude určené hlavným 
mestom najneskôr do 30. 06. 2015 alebo zmluva s hlavným mestom podľa predchádzajúceho 
odseku ZST nebude uzatvorená do 31. 12. 2015, podmienkou prvého z objektov stavby 



Vydrica /resp. podmienkou kolaudácie objektov A,B,C,E stavby Zuckermandel/, je preukázanie 
zloženia finančnej zábezpeky účelovo určenej na úhradu skutočných nákladov na realizáciu 
riešenia dopravnej situácie na nábreží zvoleného hlavným mestom, maximálne však do výšky 
390 tis. eur pri deľbe nákladov v pomere 2/3 nákladov pre investora stavby Zuckermandel a 1/3 
nákladov pre investora stavby Vydrica (t.j. investor stavby Zuckermandel je povinný preukázať 
zloženie sumy maximálne vo výške 260 tis. eur a investora stavby Vydrica maximálne vo výške 
130 tis. eur). Finančná zábezpeka bude uvoľnená najneskôr do 31. 12. 2019 v prípade, ak ju 
hlavné mesto do tejto doby nepoužije na účel podľa predchádzajúcej vety.“ 

K dnešnému dňu nie je známe odporúčané technické riešenie a rozhodnutie vedenia mesta k 
vyššie uvedeným podmienkam ZST, ktoré môže ovplyvniť aj polohu vjazdu do garáže, čo môže 
mať vplyv na požadovaný rozsah prenajatých pozemkov. 

Uvedené dôvody považujeme za neopodstatnené na predĺženie nájmu o ďalších 30 rokov t. 
č. zmluvy platnej ešte cca 13 rokov. Uvedený zámer rekonštrukcie garáže je možné 
realizovať aj bez predĺženia nájmu o 30 rokov. 
 

• Oddelenie koordinácie dopravných systémov - referát cestného správneho orgánu - sa 
stotožňuje so stanoviskom oddelenia dopravného inžinierstva. 

 
• Oddelenie správy komunikácií – súhlasí so stanoviskom oddelenie dopravného inžinierstva 

a predĺženie nájmu o ďalších 30 rokov neodporúčajú. 
 
• Finančné oddelenie – neeviduje voči žiadateľovi žiadne pohľadávky. 
 
• Oddelenie miestnych dani a poplatkov – neeviduje voči žiadateľovi žiadne pohľadávky. 
 
• Oddelenie legislatívno-právne – nevedie voči žiadateľovi súdny spor. 
 
 
Starosta mestskej časti Bratislava – Staré Mesto – nemá výhrady voči predĺženiu doby nájmu za 
predpokladu, že pozemky budú využité v súlade s funkčným využitím a platnou reguláciou 
v zmysle územného plánu. 
 
 
 



Návrh na dlhodobý nájom pozemku na Hviezdoslavovom námestí spolo čnosti BRATCARL,  
s. r. o., Bratislava 

Kód uzn.- 5.3  
5.11 

Uznesenie č. 619/1997 

     zo dňa 23. 10. 1997 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

s c h v a ľ u j e 

dlhodobý nájom časti pozemkov v k. ú. Bratislava-Staré Mesto, parc. č. 21364, parc. č. 21377, parc.  
č. 21378 /1 a parc. č. 21378/3,  v celkovej výmere 3407 m2, nachádzajúcich sa na Hviezdoslavovom 
námestí, spoločnosti BRATCARL, s. r. o., Havlíčkova 14, Bratislava na dobu 30 rokov za cenu nájmu 
200,-- Sk/m2/rok za týchto podmienok: 

1. Výstavba podzemných 3-podlažných garáží. 

2. Doba realizácie výstavby maximálne do 36 mesiacov od podpísania nájomnej zmluvy. 

3. Nájomca po skončení 30-ročného nájmu prevedie hlavnému mestu SR Bratislave bezplatne  
a bez závad vlastnícke práva a povinnosti k objektu. 

- - - 

 









































































































DODATOK   č.  05 95 0492 97 06 
k Zmluve o nájme č.  05 95 0492 97 00 

 
Zmluvné strany: 
 
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Primaciálne nám. 1,  814 99  Bratislava 
 Zastupuje:  JUDr. Ivo Nesrovnal 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
     Peňažný ústav:  Československá obchodná banka, a. s. 
 Číslo účtu (IBAN): SK58 7500 0000 000025828453 
 BIC (SWIFT): CEKOSKBX 
 IČO:  00 603 481 

DIČ:  2020372596 
  
 (ďalej len „prenajímateľ“) 
 
a 

 
2. Obchodné meno:  Carlton Property, s. r. o.  

sídlo:  Hviezdoslavovo námestie 3,  811 02 Bratislava 
IČO :  36 860 492 
Zastupuje: Eric Assimakopoulos, konateľ spoločnosti 
podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 
54960/B 
Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s. 
Číslo účtu : 1698776015/1111 
IČ DPH:  SK 2022697622 
DIČ:  2022697622 
 
(ďalej len „nájomca“) 

 
 
 

Článok  I 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany uzavreli dňa 30.1.1998 Zmluvu o nájme č. 05 95 0492 97 00 v znení 

Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 zo dňa 28.11.2002, Dodatku č. 3 zo dňa 17.2.2003, Dodatku  
č. 4 zo dňa 2.7.2004 a Dodatku č. 05 95 0492 97 05 zo dňa 28.3.2013 (ďalej len 
„Zmluva“), predmetom ktorej je nájom pozemkov v Bratislave v k. ú. Staré Mesto 
s celkovou výmerou 3 590 m2. Účelom nájmu je výstavba podzemných garáží, výstavba 
vjazdu do podzemných garáží zo strany Mostovej ulice, užívanie upraveného povrchu 
pozemkov. 

  
2. Nájom bol dojednaný na dobu určitú do 31.1.2028.  
 
3. Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 05 95 0492 97 06 (ďalej len „Dodatok“) 

z dôvodu predĺženia doby nájmu.  
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Článok II 
Zmeny zmluvy 

 
1.  V Článku II ods. 1 sa text: „do 31.1.2028 t. j. na dobu 30 rokov“ nahrádza textom „do 

30.1.2058“.  
 
2.  V Článku I ods. 9 sa text „najneskôr do 31.1.2028“ nahrádza textom „najneskôr do 

30.1.2058“. 
 

 
Článok III 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Tento dodatok schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy uznesením 

č. ............ /2015 zo dňa ......... 2015 , ktorého odpis je neoddeliteľnou súčasťou tohto 
Dodatku ako jeho príloha č. 1. 

 
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté týmto Dodatkom, zostávajú bez zmeny. 
 
3. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je vyhotovený v 7-ich 

vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých po jeho podpísaní, prenajímateľ dostane 
5 a nájomca 2 vyhotovenia. 

 
4.   Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za 

nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ho, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme 
a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 
5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa 
podľa ust. § 47a ods. 1  zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník, 
v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 
 
 
V Bratislave dňa ..............................                       V Bratislave dňa ................................ 
 
Prenajímateľ :    Nájomca : 
Hlavné mesto SR Bratislava    Carlton Property, s. r. o. 
 
 
 
 
 
.........................................................                        ......................................................... 
JUDr.  Ivo   N e s r o v n a l    Eric   A s s i m a k o p o u l o s 
primátor      konateľ spoločnosti   
     



    
 
 

 


