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Návrh uznesenia
Mestské zastupite stvo po prerokovaní materiálu
schva uje
ako prípad hodný osobitného zrete a pod a § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR . 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom astí pozemkov registra „C“ v k. ú. Ra a,
1. parc. . 17348/11 – ostatné plochy vo výmere 10 m2, bez založeného listu vlastníctva
(zasahujúceho do asti pozemku registra „E“ parc. 17342/1, evidované na LV . 400 vo
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy), za ú elom zriadenia zariadenia staveniska –
stavebného dvora
2. parc. . 22877/13 – zastavené plochy a nádvoria vo výmere 89 m2, bez založeného listu
vlastníctva (zasahujúceho do asti pozemku registra „E“ parc. 17352/1, evidované na LV .
400 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy), za ú elom vybudovania 10 parkovacích
miest,
pre stavbu „Nadstavba bytového domu Kadnárova 12, 14, 16 v Bratislave“ spolo nosti
Konstrukt Invest s.r.o., so sídlom Halašova 10, 831 03 Bratislava, I O 35861614 na dobu
neur itú, za nájomné:
1. 0,50 Eur/m2/de – odo d a ú innosti nájomnej zmluvy za plochu, na ktorej bude
umiestnené zariadenie staveniska, o pri výmere 10 m2 predstavuje sumu vo výške
5,00 Eur denne,
2. 14,00 Eur/m2/rok – odo d a ú innosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca,
v ktorom nadobudne právoplatnos kolauda né rozhodnutie na stavbu –
vybudovanie 10 parkovacích miest na predmete nájmu - o predstavuje pri výmere
89 m2 ro ne sumu 1 246,00 Eur,
3. 3,75 Eur/m2/rok – od za iatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
nadobudne právoplatnos kolauda né rozhodnutie na stavbu parkovísk, o
predstavuje pri výmere 89 m2 ro ne sumu 333,75 Eur,
s podmienkou:
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom
zastupite stve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote
nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnos .
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Dôvodová správa
PREDMET: nájom asti pozemkov registra „C“, k. ú. Ra a, parc. . 17348/11 a parc. .
22877/13
ŽIADATE : Konstrukt Invest s.r.o.
Halašova 10, 831 03 Bratislava
I O 35 861 614
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU:
Parc. .
17348/11
22877/13

celková
výmera v m²
6692
10076

druh pozemku
ostatné plochy
zastavané plochy a nádvoria

výmera
na prenájom v m²_
10
89_______
spolu 99 m²

Poznámka:
- parc. . 17348/11, bez založeného listu vlastníctva, zasahuje do asti pozemku registra „E“
parc. . 17342/1, evidované na LV . 400 vo vlastníctve hlavného mesta,
- parc. . 22877/13, bez založeného listu vlastníctva, zasahuje do asti pozemku registra „E“
parc. . 17352/1, evidované na LV . 400 vo vlastníctve hlavného mesta,
Ú EL NÁJMU: Zriadenie zariadenia staveniska - stavebného dvora a vybudovanie 10
parkovacích miest pre stavbu „Nadstavba bytového domu Kadnárova 12,
14, 16 v Bratislave“
DOBA NÁJMU: nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neur itú.
VÝŠKA NAVRHOVANÉHO NÁJOMNÉHO:
0,50 Eur/m2/ de : cena v bode 1. uznesenia je stanovená odo d a nadobudnutia ú innosti
nájomnej zmluvy v súlade so Všeobecne záväzným nariadením
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy . 15/2012 o dani za
užívanie verejného priestranstva, § 6 písm. c/ bod 2 – zariadenie
staveniska, o pri výmere 10 m2 predstavuje sumu vo výške 5,00 Eur
denne.
14,00 Eur/m2/rok : cena v bode 2. uznesenia je stanovená odo d a nadobudnutia ú innosti
nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom nadobudne
právoplatnos kolauda né rozhodnutie na stavbu – vybudovanie a
užívanie 10 parkovacích miest na predmete nájmu, v súlade s
Rozhodnutím primátora hlavného mesta SR Bratislavy . 28/2011,
ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za
vecné bremeno (tabu ka . 100, položka 11 – stavebná innos ), vo
výmere 89 m2, o predstavuje ro ne sumu 1246,00 Eur.
3,75 Eur/m2/rok : cena v bode 3. návrhu uznesenia, je stanovená od za iatku mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnos
kolauda né rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, v súlade s
rozhodnutím, pod a tabu ky . 100, položka 182 rozhodnutia, v tomto
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bode je stanovená cena nájomného ako 25 % z ceny nájomného pre
pozemok pod bytovým domom pre ktorý je parkovisko budované, o v
tomto prípade predstavuje 25 % z 15,00 Eur/m2/rok t.j. ro né nájomné
pri výmere 89 m2 predstavuje sumu vo výške 333,75 Eur s
podmienkou, že parkovisko zostane verejne prístupné, nevyhradené a
nespoplatnené.

SKUTKOVÝ STAV :
Žiadate Konstrukt Invest s.r.o. požiadal listom zo d a 23.06.2014 hlavné mesto o nájom
asti pozemkov registra „C“ parc. . 17348/11 vo výmere 10 m2 za ú elom zriadenia
zariadenia staveniska - stavebného dvora a parc. . 22877/13 vo výmere 89 m2 za ú elom
vybudovania 10 parkovacích miest.
Žiadate požiadal o nájom hore uvedených pozemkov z dôvodu zriadenia zariadenia
staveniska - stavebného dvora a vybudovanie 10 parkovacích miest pre stavbu „Nadstavba
bytového domu Kadnárova 12, 14, 16 v Bratislave“.
Navrhovaná nadstavba bytového domu sa bude realizova na dome na Kadnárovej ulici 12,
14, 16 v Bratislave III – Ra a. Nadstavovaný objekt je trojpodlažný, so zapustením
suterénom, objekt je zastrešený sedlovou strechou. V objekte je 18 bytov, ktoré sú prístupné z
troch schodísk. Hlavné vstupy do objektu sú priamo z ul. Kadnárova.
Stavba je bez vä ších nárokov na priestory pre zariadenie staveniska. V priebehu výstavby
dôjde k zabratiu asti parc. . 17348/11, bez založeného listu vlastníctva vo výmere 10 m2.
Pozemok je v priamej správe Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, bude slúži pre zariadenie
staveniska. Priestor zariadeného staveniska bude oplotený. Na stavenisku je nutné po íta s
ochranou jestvujúcich stromov odebnením v po te 1 ks. Záhradnícka úprava okolia sa
uskuto ní upravením terénu a výsadbou zelene. Z h adiska starostlivosti o životné prostredie
navrhované úpravy budú znamena prínos pre kvalitu prostredia, bez negatívnych ú inkov.
K investi nej akcii bolo vydané súhlasné Záväzné stanovisko hlavného mesta SR
Bratislavy k investi nej innosti . MAGS ORM 51982/14-293141 zo d a 29.09.2014, kde sa
v predloženej dokumentácii rieši nadstavba bytového domu o jedno plnohodnotné podlažie a
jedno podkrovné podlažie. Statická doprava pre nadstavbu bytového domu je riešená na asti
pozemku parc. . 22877/13, k. ú. Ra a, kde sa vybuduje 10 nových kolmých parkovacích
miest, ktoré sú prístupné priamo z Kadnárovej ul. Novonavrhované plochy pre statickú
dopravu sú samostatným stavebným objektom – SO 02.
K vypracovaniu záväzného stanoviska hlavného mesta SR Bratislavy k investi nej innosti
sa vyjadrilo oddelenie dopravného inžinierstva Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy
súhlasným iastkovým stanoviskom . MAGS ODI/56373/2014-323362 pre oddelenie
územného rozvoja mesta.
Pozemok parc. . 17348/11, bez založeného listu vlastníctva, zasahuje do asti pozemku
registra „E“ parc. . 17342/1, evidované na LV . 400 vo vlastníctve hlavného mesta.
Pozemok parc. . 22877/13, bez založeného listu vlastníctva, zasahuje do asti pozemku
registra „E“ parc. . 17352/1, evidované na LV . 400 vo vlastníctve hlavného mesta,
Na základe vydaného vyššie uvedeného súhlasného záväzného stanoviska hlavného mesta
SR Bratislavy k investi nej innosti Konstrukt Invest, s.r.o. si na stavebnom úrade mestskej
asti Bratislava-Ra a podal žiados o vydanie územného rozhodnutia na stavbu „Nadstavba
bytového domu Kadnárova 12, 14, 16 v Bratislave“, ktoré v dôsledku splnenia všetkých
zákonných podmienok bolo vydané a nadobudlo právoplatnos 19.01.2015. D a 06.02.2015
Konstrukt Invest, s.r.o. požiadal o vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu
v objektovej skladbe „SO 02 Riešenie dopravy“. Konanie z dôvodu chýbajúceho preukázania
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majetkovoprávneho vz ahu k asti pozemku, na ktorom majú by vybudované parkovacie
miesta pre stavbu „Nadstavba bytového domu Kadnárova 12, 14, 16 v Bratislave“, bolo
z tohto dôvodu prerušené až do doplnenia žiadosti.
Návrh na schválenie nájmu astí pozemkov v k. ú. Ra a parc. . 17348/11 vo výmere 10
2
m a parc. . 22877/13 vo výmere 89 m2 pre Konstrukt Invest s.r.o. bol predložený na
schválenie MsZ hlavného mesta SR Bratislavy d a 23.10.2014 a opätovne 05.02.2015.
V obidvoch prípadoch nebolo schválené uznesenie v tejto veci.
Materiál sa opätovne predkladá na schválenie z dôvodu nasledovných nových skuto ností:
- sú as ou predchádzajúcich materiálov na rokovanie MsZ bola zmäto ná
fotodokumentácia, z ktorej nebolo jasné, kde sa má plánované parkovisko vybudova
(boli tam napr. fotky ne alekého detského ihriska, hodnotná okolitá zele ...),
- boli opomenuté mnohé aspekty, ktoré sú opísané v petícii ob anov okolitých domov,
pod a ktorých je riešenie parkoviska na ideálnom mieste, parkovisko bude verejné, bude
slúži všetkým aj strednej odbornej škole – peti ná podpora riadite a, detskému ihrisku,
nebude spevnené, ale zelené, bude šetri verejné zdroje, lebo ich buduje investor, vyrieši
sú asné nepovolené parkovanie na chodníku a v zeleni, zachová jestvujúci chodník
v šírke 1,5 m,
- d a 23.03.2015 bola do podate ne magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy doru ená
petícia podporená 109 ob anmi za vybudovanie 10 verejných parkovacích miest na
Kadnárovej v Bratislave, na parc. . 22877/13, kat. úz. Ra a, spolo nos ou Konstrukt
Invest s.r.o., v ktorej podpísaní ob ania vyjadrujú zásadný súhlas a podporu
s vybudovaním 10-tich verejných parkovacích miest, ktoré majú by zrealizované v rámci
nadstavby šiestich bytov na bytovom dome Kadnárová 12, 14, 16 v Bratislave
spolo nos ou Konstrukt Invest s.r.o. a zárove si dovo ujú požiada , aby príslušný
materiál súvisiaci s nájmom pre daný ú el v celku bol opätovne predložený na schválenie
MsZ, so zoh adnením pripomienok ku skuto nostiam, ktoré boli v spisovej dokumentácii
zo zasadnutia konanom d a 05.02.2015 opomenuté,
- navrhované parkovisko je jedno z najsymbióznejších lokalitných riešení, je ve mi citlivé
ku okoliu, k zeleni, nevyžaduje si žiaden výrub, je v optimálnej vzdialenosti od bytových
stavieb, zachováva chodník pre chodcov v šírke 1,5 m. Je možné ho považova za
„zelené“ riešenie, lebo nejde o spevnenú plochu, ale bude použitá vegeta ná dlažba,
respektíve zatráv ovacie tvárnice, riešenie je podložené hydrogeologickým posudkom,
- po vybudovaní parkovacích miest budú tieto odovzdané do vlastníctva hlavného mesta
SR Bratislavy, ktoré je vlastníkom pozemkov, na ktorých sa navrhuje ich vybudovanie,
na základe oho sa stanú verejnými a budú slúži všetkým. Odstráni sa tým nežiaduci jav
v tejto lokalite, a to parkovanie áut po as celého d a na pri ahlom chodníku zo strany
Kadnárovej ul., na ktorom nie je parkovanie povolené,
- nové parkovacie miesta budú môc po as d a využíva aj návštevníci ob úbeného
detského ihriska nachádzajúceho sa hne za predmetným bytovým domom, kde sa má
realizova nadstavba. Vo ve erných hodinách budú môc parkovacie miesta využíva
obyvatelia Kras an,
- projekt statickej dopravy je sú as ou súhlasného záväzného stanoviska hlavného mesta
SR Bratislavy podpísaného primátorom Bratislavy, k projektu je vydané právoplatné
územné rozhodnutie. Z toho možno vyvodi záver, že navrhované riešenie nemôže by
v rozpore so žiadnym platným a hlavne všeobecne ú inným regulatívom mesta,
- zárove hlavné mesto SR Bratislava ako vlastník dotknutých pozemkov a komunikácií
listom zo d a 27.06.2014 súhlasilo s navrhovanou realizáciou vybudovania 10
parkovacích miest na Kadnárovej ulici s podmienkou, že stavebník stavby uzatvorí
s Bratislavou nájomnú zmluvu, ktorej predmetom bude oprávnenie stavebníka uskuto ni
navrhované stavebné úpravy na cudzom pozemku,
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-

dotknutí obyvatelia Ra e po 10-ro nom úsilí odmietajú h ada iné riešenie ako
navrhnuté, ktoré má všetky súhlasné stanoviska verejnej správy vrátane právoplatného
územného rozhodnutia vydaného na základe súhlasného záväzného stanoviska hlavného
mesta SR Bratislavy,
Konstrukt Invest s.r.o. sa zaviazal vybudova pre bytový dom Kadnárová 12, 14, 16
a Kadnárová 6, 8, 10 nové kontajnerové stojisko s rozlohou 14,5 m2 na pozemku registra
„E“ parc. . 17347/2, k.ú Ra a, ktoré bude uzamykate né a bude v om kontajner na sklo
a papier a dva ve kokapacitné kontajneri. Uvedený pozemok je vo vlastníctve hlavného
mesta SR Bratislavy (evidované na LV . 400).

-

Návrh na schválenie nájmu astí pozemkov v k. ú. Ra a parc. . 17348/11 vo výmere 10
m a parc. . 22877/13 vo výmere 89 m2 uvedenej spolo nosti, predkladáme ako prípad hodný
osobitného zrete a, pod a § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR . 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov z dôvodu, že na požadovaných astiach pozemkov bude
spolo nos realizova vybudovanie 10 parkovacích miest pre stavbu „Nadstavba bytového
domu Kadnárova 12, 14, 16 v Bratislave“ a zriadenia zariadenia staveniska - stavebného
dvora, pri om nájomnú zmluvu potrebujú k stavebnému konaniu, ím preukážu právo
uskuto ni na požadovanom pozemku uvedenú stavbu (v súlade s § 38 a § 58 ods. 2
stavebného zákona v platnom znení).
2

STANOVISKÁ NÁJMU :
• Oddelenie územného rozvoja :
1. Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov stanovuje pre
územie, ktorého sú asti pozemkov parc. . 17348/11 v stave registra „E“ ako as pozemkov
parc. . 17342/1, v celkovej výmere 10 m2, funk né využitie územia:
viacpodlažná zástavba obytného územia, kód 101, stabilizované územie.
2. Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov stanovuje pre
územie, ktorého sú asti pozemkov parc. . 17348/11 v stave registra „E“ ako as pozemku
parc. . 17352/1, v celkovej výmere 89 m2, funk né využitie územia: námestia a ostatné
komunika né plochy.
Ostatné podmienky sú špecifikované v územnoplánovacej informácii.
• Stanovisko technickej infraštruktúry : Pozemkom parc. . 22877 prechádza STL plynovod
DN 100 mm - Zapracované v lánku IV, bod 9 nájomnej zmluvy.
• Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene konštatuje, že pozemok ur ený na nájom
sa nachádza v území, v ktorom platí pod a zákona NR SR . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov I. stupe ochrany t.j. územiu sa neposkytuje vyššia
ochrana.
Požadujú:
- žiadate zabezpe í istotu a poriadok na dotknutých pozemkoch po as výstavby
- po ukon ení prác v zeleni trávnik uvies do pôvodného stavu, nepoškodi vzrastlú zele ,
postupova v zmysle VZN hl. mesta SR Bratislavy . 8/1993 o starostlivosti o verejnú zele
na území hl. mesta SR Bratislavy.
- pri prácach dodržiava STN 83 7010 – Ochrana prírody, ošetrenie, udržiavanie a ochrana
stromovej vegetácie
- pri budovaní do asných parkovacích miest použi zatráv ovacie tvárnice a po ukon ení
stavby trávnik uvies do pôvodného stavu
Podmienky zapracované v lánku IV, bod 11 nájomnej zmluvy
• Súborné stanovisko za oblas dopravy :
Oddelenie dopravného inžinierstva -
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Pôvodné iastkové stanovisko ODI pre ORM z dôvodu zmäto nej projektovej dokumentácie,
ktorú žiadalo ODI prepracova , bolo kvalifikované ako pred asné. Nako ko sa nemení
predmet nájmu žiadate a a ODI sa k doplnenej projektovej dokumentácii stavby „Nadstavba
bytového domu Kadnárová 12, 14, 16“, pre toho istého žiadate a vyjadrilo d a 12.09.2014 v
rámci procesu vydávania záväzného stanoviska SR Bratislavy k investi nej innosti
súhlasným iastkovým stanoviskom (MAGS ODI / 56373/2014-323362) pre ORM k nájmu
pozemkov parc. . 17348/11, 22877/13 nemá pripomienky
Oddelenie koordinácie dopravných systémov – referát cestného správneho orgánu –
stotož ujú sa s názorom oddelenia dopravného inžinierstva
Oddelenie cestného hospodárstva – svoj súhlas podmie uje:
- zachovaním priechodnej šírky chodníka v minimálnej šírke 1,5 m
- pred zásahom do verejného osvetlenia žiadajú predloži na schválenie projektovú
dokumentáciu na oddelenie správy komunikácii a prevádzkovate ovi VO f. Siemens, s.r.o.
- pred vydaním stavebného povolenia žiadajú odbornou firmou vytý i podzemné káblové
vedenia VO v správe hlavného mesta a zamera parcely. Ak sa káble VO nachádzajú na
predmetných parcelách, žiadajú parkovacie miesta posunú mimo káblov VO a ich
ochranného pásma (1 m). Žiadajú umiestni zariadenie staveniska mimo zariadenia VO a
jeho ochranného pásma
Podmienky zapracované v lánku IV, bod 10 zmluvy o nájme
• Oddelenie miestnych daní a poplatkov – neeviduje vo i predmetnej spolo nosti žiadne
poh adávky.
• Finan né oddelenie – neeviduje vo i predmetnej spolo nosti žiadne poh adávky.
Komisia finan nej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
prerokovala d a 19.01.2015 návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete a
týkajúceho sa nájmu asti pozemkov v Bratislave, k.ú. Ra a, parc. . 17348/11 a parc. .
22877/13, spolo nosti Konstrukt Invest s.r.o so sídlom v Bratislave a žiadala predloži
materiál na alšie zasadnutie komisie a o doplnenie materiálu o vizualizáciu.
Materiál bol prerokovaný v mestskej rade d a 22.01.2015, kde pri hlasovaní získal
dostato ný po et hlasov na prijatie uznesenia, ktorým sa odporu ilo MsZ materiál
schváli .
Na rokovaní MsZ d a 05.02.2015 nebolo schválené uznesenie v tejto veci.
Materiál doplnený o požadovanú vizualizáciu bol opätovne predložený na zasadnutie
Komisie finan nej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ konané
d a 08.06.2015. Komisia hlasovala o odporú acom stanovisku na nájom pozemkov.
Materiál bol opätovne predložený na zasadnutie mestskej rady konané d a 11.06.2015,
kde pri hlasovaní opätovne získal dostato ný po et hlasov na prijatie uznesenia, ktorým
sa odporu ilo MsZ materiál schváli .
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Ukážka obdobného spôsobu vybudovania parkovacích miest v Kras anoch

17

Ukážky
Ukážky realizácie nadstavieb bytových domov v Kras anoch
Cyprichova ul. 36,38,40
Pôvodný stav

Stav po realizácií nadstavby

Bratislava III
09/2012

07/2013

ernockého ul. 13,15,17
Pôvodný stav

Stav po realizácií nadstavby

Bratislava III
04/2011

12/2011

ZMLUVA O NÁJME POZEMKOV
. 08-83-xxxx-15-00

Zmluvné strany :
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Zastupuje:
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Pe ažný ústav:
eskoslovenská obchodná banka, a. s
íslo ú tu - IBAN: SK5875000000000025826343
BIC SWIFT :
CEKOSKBX
Variabilný symbol: 883xxxx15
I O:
00603481
DI :
2020372596
( alej len „prenajímate “)
a
2. Obchodné meno : Konstrukt Invest s.r.o.
Sídlo :
Halašova 10, 831 03 Bratislava
Zastupuje :
Ing.Vladislav Jánoška, konate
pod a výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka íslo 29219/B
Pe ažný ústav : xxxxxxxxxx
íslo ú tu -IBAN: xxxxxxxxxx
BIC SWIFT :
xxxxxxxxxx
I O:
35 861 614
DI :
xxxxxxxxxx
I DPH :
xxxxxxxxxx
( alej len „nájomca“)

uzatvárajú pod a § 663 a nasl. Ob ianskeho zákonníka túto zmluvu o nájme pozemku :

lánok I
Predmet a ú el nájmu
1. Prenajímate je vlastníkom nehnute ností - pozemkov v Bratislave, k.ú. Ra a, zapísaných v
údajoch Okresného úradu Bratislava, katastrálneho odboru, ako pozemky registra „E“
ur eného operátu parc. . 17342/1, 17352/1 evidované na LV . 400.
Citované pozemky registra „E“ ur eného operátu zasahujú do asti pozemkov registra „C“
KN parc. . 17348/11, parc. . 22877/13 nasledovne:
- pozemok registra „C“ KN parc. . 22877/13, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 89
m2 bez založeného listu vlastníctva v tejto asti zasahuje do pozemku registra „E“ parc. .
17352/1, evidované na LV . 400, k.ú. Ra a, vo vlastníctve prenajímate a
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- pozemok registra „C“ KN parc. . 17348/11, ostatné plochy vo výmere 10 m2 bez
založeného listu vlastníctva v tejto asti zasahuje do pozemku registra „E“ parc. .
17342/1, evidované na LV . 400, k.ú. Ra a, vo vlastníctve prenajímate a.
2. Prenajímate prenecháva a nájomca prijíma do nájmu za podmienok a pod a ods.1 tohto
lánku tejto zmluvy asti pozemkov registra „C“ KN parc. . 17348/11 – ostatné plochy vo
výmere 10 m2 a parc. . 22877/13 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 89 m2, ktoré sa
prekrývajú s as ami pozemkov registra „E“ tak, ako je uvedené v bode 1 tohto lánku a
ku ktorým má prenajímate preukázané vlastníctvo evidované na LV . 400, k.ú. Ra a
( alej len „predmet nájmu“ alebo „pozemok“). Kópie z katastrálnej mapy (stav KN
register „C“ a register „E“) tvoria neoddelite nú sú as tejto zmluvy.
3. Ú elom nájmu je na predmete nájmu zriadenie zariadenia staveniska na asti pozemku
parc. . 17348/11 vo výmere 10 m2 a vybudovanie 10 parkovacích miest na asti pozemku
parc. . 22877/13 vo výmere 89 m2 pre stavbu „Nadstavba bytového domu Kadnárova 12,
14, 16 v Bratislave“ k. ú. Ra a.
4. Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu využíva výlu ne na dohodnutý ú el. Pre prípad
porušenia tejto povinnosti, zmluvné strany dojednali zmluvnú pokutu v súlade s ust. § 544
a nasl. Ob ianskeho zákonníka, ktorú je nájomca povinný zaplati prenajímate ovi vo
výške 17,00 Eur za každý, aj za atý de trvania porušenia tejto povinnosti.
5. Nájomca prehlasuje, že je oboznámený so stavom predmetu nájmu, že tento je v stave
spôsobilom na dohodnuté užívanie.

lánok II
Vznik, doba a ukon enie nájmu
1. Nájom sa dojednáva na dobu neur itú a za ne plynú d om nadobudnutia ú innosti tejto
zmluvy pod a lánku V ods. 13 tejto zmluvy.
2. Nájomný vz ah môže by ukon ený len niektorým z nasledujúcich spôsobov :
a) písomnou dohodou zmluvných strán ku ktorémuko vek d u, alebo
b) výpove ou prenajímate a a to i bez udania dôvodu, alebo
c) výpove ou nájomcu s tým, že nájomca je oprávnený túto zmluvu vypoveda bez udania
dôvodu avšak len do doby ukon enia stavebných prác na predmete nájmu; po termíne
ukon enia stavebných prác na predmete nájmu je nájomca oprávnený od nájomnej zmluvy
len jednostranne odstúpi v súlade s písm. e) tohto odseku, alebo
d) odstúpením od tejto zmluvy prenajímate om bez prechádzajúceho písomného upozornenia
a bez akýchko vek alších záväzkov a povinností vo i nájomcovi
da/ v prípade nezaplatenia dojednaného nájomného v lehote splatnosti uvedenej v l. III
ods. 2 a 3 tejto zmluvy, alebo
db/ ak nájomca prenechá predmet nájmu do podnájmu bez súhlasu prenajímate a
porušením lánkom IV ods. 3 tejto zmluvy,
dc/ ak nebude vydané právoplatné stavebné povolenie na realizáciu stavby do ........., alebo
dd/ ak nebude vydané právoplatné kolauda né rozhodnutie na realizáciu stavby do ......
e) odstúpením od zmluvy v súlade s touto zmluvou a/alebo s príslušnými ustanoveniami
Ob ianskeho zákonníka.
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3. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva zrušuje d om doru enia oznámenia o odstúpení
od zmluvy druhej zmluvnej strane.
4. Pre prípad výpovede dojednali zmluvné strany trojmesa nú výpovednú lehotu. Výpovedná
lehota sa bude po íta od prvého d a mesiaca nasledujúceho po doru ení výpovede druhej
zmluvnej strane.

lánok III
Úhrada za nájom
1. Nájomné za predmet nájmu je stanovené pod a uznesenia Mestského zastupite stva
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy . ............./2015 zo d a ......2015 vo
výške :
1.1. 0,50 Eur/m2/de odo d a nadobudnutia ú innosti nájomnej zmluvy za plochu, na
ktorej bude umiestnené zariadenie staveniska, o pri výmere 10 m2 predstavuje sumu
vo výške 5,00 Eur denne
1.2. 14,00 Eur/m2/rok – od d a ú innosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom
nadobudne právoplatnos kolauda né rozhodnutie na stavbu - vybudovanie 10
parkovacích miest na predmete nájmu - o predstavuje pri výmere 89 m2 ro ne sumu
1 246,00 Eur
1.3. 3,75 Eur/m2/rok od za iatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
nadobudne právoplatnos kolauda né rozhodnutie na stavbu parkovísk, o
predstavuje pri výmere 89 m2 ro ne sumu 333,75 Eur.
2. Nájomca sa zaväzuje nájomné pod a odseku 1 tohto lánku uhrádza po núc d om
nadobudnutia ú innosti tejto zmluvy v súlade s lánkom V ods.13 tejto zmluvy v
pravidelných štvr ro ných splátkach, vždy do 15. d a príslušného kalendárneho štvr roka
na ú et prenajímate a . IBAN SK5875000000000025828453, BIC SWIFT CEKOSKBX,
variabilný symbol VS 883xxxx15 v eskoslovenskej obchodnej banke, a.s.
3. Pomernú as nájomného za obdobie od podpísania tejto zmluvy do najbližšie splatného
kalendárneho štvr roka, nasledujúceho po podpísaní tejto zmluvy, sa nájomca zaväzuje
uhradi do 15 dní od podpísania tejto zmluvy. Alikvotná as nájomného sa vypo íta tak,
že štvr ro né nájomné sa vydelí po tom dní v príslušnom štvr roku a táto iastka sa
vynásobí po tom dní odo d a podpísania tejto zmluvy do konca kalendárneho štvr roka.
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 ur i
prenajímate sám; prenajímate spravidla pokryje najstaršiu splatnú poh adávku.
5. Nájomné a ostatné finan né plnenia sa považujú za uhradené d om pripísania na ú et
prenajímate a.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nájomca nezaplatí nájomné alebo pomernú as
nájomného v dohodnutých termínoch riadne a v as, je povinný zaplati prenajímate ovi
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý, aj za atý de trvania
nesplnenia tejto povinnosti. Povinnos nájomcu plati úroky z omeškania pod a § 517
ods. 2 Ob ianskeho zákonníka nie je týmto dotknutá.
86

7. Prenajímate je oprávnený meni každoro ne k 1.4. (od 2. štvr roka príslušného
kalendárneho roka) výšku nájomného dohodnutého v tejto zmluve o výške miery inflácie
stanovenú Štatistickým úradom SR za bezprostredne predchádzajúci kalendárny rok a
zverejnenú Štatistickým úradom SR v januári nasledujúceho roka. Zvýšenie nájomného
prenajímate oznámi nájomcovi písomne, zaslaním doporu enej zásielky na adresu pod a
l. IV bodov tejto zmluvy. Zvýšené nájomné je nájomca povinný plati za obdobie od
1.4. v termínoch splatnosti nájomného dohodnutých v tejto zmluve. V prípade, že
oznámenie o zvýšení nájomného bude nájomcovi doru ené po splatnosti nájomného za
2.štvr rok, zaplatí nájomca rozdiel medzi pôvodným nájomným a nájomným zvýšeným o
mieru inflácie v lehote 15 dní od doru enia oznámenia.

lánok IV
Práva a povinnosti nájomcu, sankcie
1. Nájomca je povinný užíva predmet nájmu v súlade s právnymi predpismi, ktoré sa
vz ahujú na predmet nájmu a v rozsahu a na ú el, dohodnutý v tejto zmluve. Taktiež je
povinný na vlastné náklady zabezpe i jeho ochranu pred poškodením alebo zneužitím.
2. Nájomca sa zaväzuje riadne sa stara o predmet nájmu, najmä zabezpe ova na vlastné
náklady všetky úpravy a údržbu ako aj znáša zo svojho náklady spojené s neprimeraným
užívaním predmetu nájmu. Nájomca sa alej zaväzuje hradi zo svojho všetky miestne
poplatky, ktoré budú spojené s predmetom nájmu.
3. Nájomca nie je oprávnený da predmet nájmu do podnájmu alebo inej dispozície tretej
osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímate a. Za porušenie tejto
povinnosti je nájomca povinný zaplati prenajímate ovi zmluvnú pokutu v sume 17,00 Eur
za každý, aj za atý de trvania porušenia tejto povinnosti.
4. Nájomca je povinný predloži prenajímate ovi kópiu právoplatného stavebného povolenia
na stavbu na predmete nájmu do 15 dní od nadobudnutia jeho právoplatnosti. Za
nesplnenie tejto povinnosti je prenajímate oprávnený požadova od nájomcu zmluvnú
pokutu vo výške 17,00 Eur za každý, aj za atý de trvania porušenia tejto povinnosti. V
prípade, že právoplatné stavebné povolenie nebude vydané do ........, je prenajímate
oprávnený požadova od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 333,00 Eur, a to v prípade ak
táto lehota uplynula v dôsledku subjektívneho zavinenia nájomcu. Nájomca sa sú asne
zmluvné pokuty pod a tohto odseku zaväzuje zaplati na základe prenajímate om zaslanej
faktúry.
5. Nájomca je povinný predloži prenajímate ovi kópiu právoplatného kolauda ného
rozhodnutia na stavbu na predmete nájmu do 15 dní od nadobudnutia jeho právoplatnosti.
Za nesplnenie tejto povinnosti je prenajímate oprávnený požadova od nájomcu zmluvnú
pokutu vo výške 17,00 Eur za každý, aj za atý de trvania porušenia tejto povinnosti. V
prípade, že právoplatné kolauda né rozhodnutie nebude vydané do ........, je prenajímate
oprávnený požadova od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 333,00 Eur, a to v prípade ak
táto lehota uplynula v dôsledku subjektívneho zavinenia nájomcu. Nájomca sa sú asne
zmluvné pokuty pod a tohto odseku zaväzuje zaplati na základe prenajímate om zaslanej
faktúry.
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6. Nájomca na predmete nájmu preberá povinnosti prenajímate a ako vlastníka, ktoré
vyplývajú zo všeobecne záväzných nariadení Hlavného mesta SR Bratislavy a mestskej
asti Bratislava - Ra a v platnom znení, týkajúce sa najmä dodržiavania istoty, 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. Zodpovednos za škody na predmete nájmu sa riadi ustanoveniami VI. asti, prvej a druhej
hlavy Ob ianskeho zákonníka.
8. Pri stavebných prácach je nájomca povinný rešpektova skuto nos , že predmetom nájmu
prechádza trasa STL plynovodu DN 100 mm. Nájomca sa zaväzuje a je povinný stavebné
práce konzultova s SPP, a.s. V prípade poškodenia plynovodu je nájomca povinný v o
možno najkratšom termíne uvies poškodenia do pôvodného stavu na vlastné náklady. Za
porušenie ktorejko vek povinnosti z tohto záväzku je nájomca povinný zaplati
prenajímate ovi zmluvnú pokutu v sume 333,00 Eur.
9. Nájomca sa zaväzuje
9.1. zachova priechodnos šírky chodníka v minimálnej šírke 1,5 m. Za porušenie tejto
povinnosti z tohto záväzku je nájomca povinný zaplati prenajímate ovi zmluvnú
pokutu v sume 333,00 Eur.
9.2. pred zásahom do verejného osvetlenia je nájomca povinný predloži na schválenie
projektovú dokumentáciu na odd. správy komunikácii prenajímate a a
prevádzkovate ovi verejného svetlenia f. Siemens, s.r.o. Za porušenie tejto povinnosti z
tohto záväzku je nájomca povinný zaplati prenajímate ovi zmluvnú pokutu v sume
333,00 Eur.
9.3. pred vydaním stavebného povolenia je nájomca povinný odbornou firmou vytý i
podzemné káblové vedenia verejného osvetlenia v správe prenajímate a a zamera
parcely. Ak sa káble verejného osvetlenia nachádzajú na predmete nájmu, nájomca je
povinný parkovacie miesta posunú mimo káblov verejného osvetlenia a ich
ochranného pásma (1 m). Za porušenie tejto povinnosti z tohto záväzku je nájomca
povinný zaplati prenajímate ovi zmluvnú pokutu v sume 333,00 Eur.
9.4. nájomca sa zaväzuje a je povinný umiestni zariadenie staveniska mimo zariadenia
verejného osvetlenia a jeho ochranného pásma. Za porušenie tejto povinnosti z tohto
záväzku je nájomca povinný zaplati prenajímate ovi zmluvnú pokutu v sume 333,00
Eur.
10. Pri stavebných prácach na predmete nájmu je nájomca povinný dodržiava ustanovenia
zákona NR SR . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
najmä
10.1. zabezpe i istotu a poriadok na dotknutých pozemkoch po as výstavby. Za
porušenie tejto povinnosti z tohto záväzku je nájomca povinný zaplati
prenajímate ovi zmluvnú pokutu v sume 333,00 Eur, a to aj opakovane.
10.2. po ukon ení prác v zeleni trávnik uvies do pôvodného stavu, nepoškodi vzrastlú
zele , postupova v zmysle VZN hl. mesta SR Bratislavy . 8/1993 o starostlivosti o
verejnú zele na území SR Bratislavy. Za porušenie tejto povinnosti z tohto záväzku
je nájomca povinný zaplati prenajímate ovi zmluvnú pokutu v sume 333,00 Eur.
10.3. pri prácach dodržiava STN 83 7010 – Ochrana prírody, ošetrenie, udržiavanie a
ochrana stromovej vegetácie. Za porušenie tejto povinnosti z tohto záväzku je
nájomca povinný zaplati prenajímate ovi zmluvnú pokutu v sume 333,00 Eur.
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10.4. pri budovaní do asných parkovacích miest použi zatráv ovacie tvárnice a po
ukon ení stavby trávnik uvies do pôvodného stavu. Za porušenie tejto povinnosti z
tohto záväzku je nájomca povinný zaplati prenajímate ovi zmluvnú pokutu v sume
333,00 Eur.
11. Pri zriadení zariadenia staveniska na pozemku parc. . 17330/13 je nájomca povinný a
zaväzuje sa vykona pred zriadením staveniska
11.1. novú exteriérovú hydroizoláciu severovýchodnej štítovej steny – drenáž. Za
nesplnenie tejto povinnosti je prenajímate oprávnený požadova od nájomcu
zmluvnú pokutu vo výške 17,00 Eur za každý, aj za atý de trvania porušenia tejto
povinnosti
11.2. odvodnenie povrchových vôd a sanáciu pri ahlej asti zamokrenej pivnice v rámci
realizácie nadstavby. Za nesplnenie tejto povinnosti je prenajímate oprávnený
požadova od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 17,00 Eur za každý, aj za atý de
trvania porušenia tejto povinnosti
11.3. po ukon ení stavebných prác uvies pozemok do pôvodného stavu, t.j. zatrávni
pozemok resp. vykona sadové úpravy na pozemku. Za nesplnenie tejto povinnosti
je prenajímate oprávnený požadova od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 17,00
Eur za každý, aj za atý de trvania porušenia tejto povinnosti.
12. Nájomca sa zaväzuje bez zbyto ného odkladu oznamova všetky skuto nosti majúce
vplyv na predmetný nájom (zmena obchodného mena spolo nosti, sídlo spolo nosti a
pod.). Za porušenie tohto záväzku je nájomca povinný zaplati prenajímate ovi zmluvnú
pokutu v sume 100,00 Eur.
13. V súlade s ust. § 545 Ob ianskeho zákonníka bolo zmluvnými stranami dohodnuté, že
prenajímate je oprávnený požadova od nájomcu náhradu škody spojenú s porušením
povinností nájomcu, na ktoré sa vz ahuje zmluvná pokuta pod a tejto zmluvy vo výške
presahujúcej výšku dohodnutej zmluvnej pokuty.
14. Zmluvné strany sa dohodli, že pre potreby doru ovania akejko vek písomnosti bude
miestom doru enia nájomcu :
a) sídlo nájomcu, zapísané v obchodnom registri,
b) adresa trvalého pobytu štatutárneho zástupcu nájomcu,
c) miesto, kde bude štatutárny zástupca nájomcu, príp. osoba oprávnená kona v mene
nájomcu, zastihnutý.
15. Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že písomnos doru ená do miesta doru enia
pod a odseku 12. bude považovaná za doru enú priamo do vlastných rúk, a to i v prípade,
ak bude vrátená prenajímate ovi ako písomnos nájomcom neprevzatá. Ak nebude možné
nájomcovi písomnos doru i na túto adresu pod a odseku 12. tohto lánku a iná adresa
nebude prenajímate ovi známa, považuje sa písomnos za nájomcovi doru enú tretím
d om odo d a jej uloženia na pošte, a to aj v prípade, že sa nájomca o tom nedozvie.
16. Nájomca sa zaväzuje pri realizácii investi ného zámeru postupova v zmysle platného
VZN hlavného mesta SR Bratislavy . 8/1993 o starostlivosti o verejnú zele na území
hlavného mesta a to najmä § 8 tohto VZN, ktorý hovorí : „Ak pri investi nej výstavbe
dochádza k likvidácii zelene, je investor povinný v lokalite ur enej miestnym úradom
príslušnej mestskej asti, zriadi novú zele minimálne v rozsahu zodpovedajúcom
ploche zrušenej zelene. Do odovzdania novej zelene správcovi zelene zodpovedá investor
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za jej údržbu.“ Za nesplnenie tejto povinnosti je prenajímate oprávnený požadova od
nájomcu sankcie v zmysle VZN hlavného mesta SR Bratislavy . 8/1993 o starostlivosti
o verejnú zele na území hlavného mesta. Nájomca sa sú asne sankcie pod a
predchádzajúcej vety zaväzuje zaplati .

lánok V
Závere né ustanovenia
1. K zmene dohodnutých podmienok nájmu môže dôjs len na základe vzájomnej dohody
zmluvných strán formou písomného dodatku alebo, ak to vyplýva zo zmien a doplnkov
platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že d om podpísania Zmluvy o bezodplatnom
prevode vybudovaných stavieb na predmete nájmu pod a tejto zmluvy do majetku
prenajímate a, príde k zúženiu predmetu nájmu o tie asti predmetu nájmu, ktoré budú
predmetom Zmluvy o bezodplatnom prevode. Za prenajímate a bude pre potreby
naplnenia tohto ustanovenia v takomto prípade kona oddelenie správy nehnute ností
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že budú odovzdané do správy prenajímate a
všetky stavby postavené nájomcom na predmete nájmu pod a tejto zmluvy a bude medzi
prenajímate om a nájomcom podpísaná Zmluva o bezodplatnom prevode k týmto stavbám
na predmete nájmu, táto zmluva sa ukon í dohodou.
4. Predpokladom na prevzatie vybudovaných stavieb do majetku prenajímate a pod a ods. 1 a
2 tohto lánku je sú asné podpísanie protokolu medzi zmluvnými stranami o prevzatí
stavieb do správy prenajímate a. Za prenajímate a bude pre potreby naplnenia tohto
ustanovenia kona oddelenie správy komunikácií Magistrátu hlavného mesta SR
Bratislavy.
5. Pre zúženie nájmu, prípadne ukon enie nájmu pod a ods. 2 a 3 tohto lánku je rozhodujúce
podpísanie Zmluvy o bezodplatnom prevode.
6. V prípade, že nedôjde k uzatvoreniu Zmluvy o bezodplatnom prevode stavieb pod a ods. 2,
3 a 4 tohto lánku, táto nájomná zmluva ostáva na alej v platnosti.
7. Pre právne vz ahy touto zmluvou zvláš neupravené platia príslušné ustanovenia
Ob ianskeho zákonníka a ostatných platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
8. Pokia sú v tejto zmluve, jej dodatkoch odkazy na príslušné právne predpisy alebo ich
ustanovenia, ktoré boli medzi asom zmenené, opätovne prijaté alebo priamo i 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 i nepriamo nahrádzajú pôvodné príslušné právne
predpisy alebo ich ustanovenia, v nich platnom znení. V prípade, ak sa niektoré
ustanovenie tejto zmluvy ukáže (alebo sa neskôr stane) neplatným alebo neú inným alebo
neopakovate ným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné
a ú inné. Zmluvné strany sa zaväzujú dohodou nahradi neplatné alebo neú inné alebo
neaplikovate né ustanovenie novým ustanovením, ktoré zodpovedá pôvodne zamýš anému
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ú elu neplánovaného alebo neú inného alebo neaplikovate ného ustanovenia a to v lehote
tridsiatich (30) dní odo d a doru enia výzvy jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej
strane.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akýchko vek sporov z tejto zmluvy alebo na
základe tejto zmluvy bude ich riešenie v právomoci príslušných slovenských súdov za
použitia slovenského práva.
10. Nájom pozemku schválilo Mestské zastupite stvo hl. mesta SR Bratislavy uznesením .
..../2015 zo d a .......... v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR .
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Uznesenie mestského
zastupite stva pod a predchádzajúcej vety je neoddelite nou sú as ou zmluvy ako jej
príloha.
11. Zmluva sa vyhotovuje v 7-ich vyhotoveniach s platnos ou originálu, z ktorých po jej
podpísaní zmluvnými stranami prenajímate obdrží 5 vyhotovení a nájomca 2 vyhotovenia.
12. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za
nápadne nevýhodných podmienok, pre ítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a
obsahu žiadne námietky, o potvrdzujú vlastnoru nými podpismi.
13. Táto zmluva nadobúda platnos d om podpisu zmluvnými stranami a ú innos d om
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle prenajímate a pod a ustanovení § 47a
ods. 1 zákona . 40/1964 Zb. Ob iansky zákonník v znení zákona . 546/2010 Z. z. a § 5a
zákona . 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
14. Zánikom ú innosti tejto zmluvy nie je dotknutá ú innos tých ustanovení zmluvy, ktorých
ú innos pod a tejto zmluvy a/alebo vzh adom na ich úpravu a/alebo povahu má trva aj
po ukon ení ú innosti tejto zmluvy.
V Bratislave d a .................................

V Bratislave d a .................................

Prenajímate :
Hlavné mesto SR Bratislava

Nájomcovia :
Konstrukt Invest s.r.o

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

..................................................................
Ing. Vladislav Jánoška
konate
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Výpis
zo zasadnutia komisie finan nej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného d a 8.6.2015
___________________________________________________________________________
K bodu . 15
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete a týkajúceho sa nájmu asti pozemkov
v Bratislave, k.ú. Ra a, parc. . 17348/11 a parc. . 22877/13, spolo nosti Konstrukt Invest s.r.o. so
sídlom v Bratislave
.
Návrh uznesenia:
Komisia finan nej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ hlasovala
o odporú acom stanovisku na nájom pozemkov
Hlasovanie:
prítomní: 9, za: 8 , proti: 0 , zdržal sa: 1

Za správnos opisu : Ing. Henrieta Mi úchová, v.r.
V Bratislave, 8.6.2015
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Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete a týkajúceho sa nájmu asti
pozemkov v Bratislave, k. ú. Ra a, parc. . 17348/11 a parc. . 22877/13, spolo nosti
Konstrukt Invest s.r.o, so sídlom v Bratislave
kód uzn.: 5.3
5.3.1
5.3.5

Uznesenie . 109/2015
zo d a 11. 06. 2015
Mestská rada po prerokovaní materiálu
odporú a
Mestskému zastupite stvu hlavného mesta SR Bratislavy
schváli ako prípad hodný osobitného zrete a pod a § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR
. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom astí pozemkov registra
„C“ v k. ú. Ra a,
1. parc. . 17348/11 - ostatné plochy vo výmere 10 m2, bez založeného listu vlastníctva
(zasahujúceho do asti pozemku registra „E“ parc. 17342/1, evidované na LV . 400,
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy), za ú elom zriadenia zariadenia staveniska stavebného dvora,
2. parc. . 22877/13 - zastavené plochy a nádvoria vo výmere 89 m2, bez založeného listu
vlastníctva (zasahujúceho do asti pozemku registra „E“ parc. 17352/1, evidované na LV
. 400, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy), za ú elom vybudovania 10 parkovacích
miest,
pre stavbu „nadstavba bytového domu Kadnárova 12, 14, 16 v Bratislave“ spolo nosti
Konstrukt Invest s.r.o., so sídlom Halašova 10, 831 03 Bratislava, I O 35861614, na dobu
neur itú, s podmienkami:
1. 0,50 Eur/m2/de - odo d a ú innosti nájomnej zmluvy za plochu, na ktorej bude
umiestnené zariadenie staveniska, o pri výmere 10 m2 predstavuje sumu vo výške
5,00 Eur denne,
2. 14,00 Eur/m2/rok - odo d a ú innosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom
nadobudne právoplatnos kolauda né rozhodnutie na stavbu - vybudovanie 10
parkovacích miest na predmete nájmu - o predstavuje pri výmere 89 m2 ro ne
sumu 1 246,00 Eur,
3. 3,75 Eur/m2/rok - od za iatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
nadobudne právoplatnos
kolauda né rozhodnutie na stavbu parkovísk,
o predstavuje pri výmere 89 m2 ro ne sumu 333,75 Eur,
s podmienkou:
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom
zastupite stve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote
nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnos .
---
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