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Návrh uznesenia 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 
 

schvaľuje 
 
 

ako   prípad  hodný  osobitného  zreteľa  podľa   § 9a  ods.  9  písm.  c)  zákona  SNR                             
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nájom časti pozemku registra „C“ KN              
v Bratislave, k. ú. Petržalka, LV č. 1748, 2644 : 
- časť parc. č.  5398/2 – ostatné plochy vo výmere 151 m2 
- časť parc. č. 5399 – ostatné plochy vo výmere 1143 m2 
- časť parc. č. 5400/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 141 m2 
- parc. č. 5400/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1085 m2 v celosti 
- parc. č. 5400/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 35 m2 v celosti 
- parc. č. 5402/1 – ostatné plochy vo výmere 163 m2 v celosti 
- časť parc. č. 5402/2 – ostatné plochy vo výmere 1582 m2 
- časť parc. č. 5402/3 – ostatné plochy vo výmere 81 m2 
- parc. č. 5403/1 – ostatné plochy vo výmere 654 m2 v celosti 
- parc. č. 5403/2 – ostatné plochy vo výmere 762 m2 v celosti 
celkovo 5797 m2, spoločnosti VODOTIKA – MG, spol. s r.o. so sídlom Bosákova 7 v Bratislave, 
IČO 35761806, za účelom revitalizácie jestvujúceho parku v lokalite Šusteková-Bosáková-Lužná,  od 
účinnosti zmluvy na dobu určitú 3 roky, za nájomné : 
- finančné plnenie - 1,00 Eur/m2/rok, ročné nájomné predstavuje 5 797,00 Eur 
- vecné plnenie - ročné náklady na vybudovanie, správu a pravidelnú údržbu parku, komunikačných  
                           plôch v areáli počas doby nájmu 
s podmienkou : 
 
Nájomná zmluva bude s nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude 
nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
PREDMET :  Pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy  
                        Pozemky registra „C“ KN, k. ú. Petržalka, Šustekova-Bosáková-Lúžná 

- časť parc. č.  5398/2 – ostatné plochy vo výmere 151 m2 
- časť parc. č. 5399 – ostatné plochy vo výmere 1143 m2 
- časť parc. č. 5400/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 141 m2 
- parc. č. 5400/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1085 m2 v celosti 
- parc. č. 5400/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 35 m2 v celosti 
- parc. č. 5402/1 – ostatné plochy vo výmere 163 m2 v celosti 
- časť parc. č. 5402/2 – ostatné plochy vo výmere 1582 m2 
- časť parc. č. 5402/3 – ostatné plochy vo výmere 81 m2 
- parc. č. 5403/1 – ostatné plochy vo výmere 654 m2 v celosti 
- parc. č. 5403/2 – ostatné plochy vo výmere 762 m2 v celosti 
celkovo 5797 m2 

 

ŽIADATE Ľ :  VODOTIKA – MG, spol. s r.o. 
                         Bosáková 7 
                         851 04 Bratislava  
                         IČO:  35 761 806 
                         Konateľ: Ing. Miloš Kedrovič                                        
 
ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKOV : 
                                                                                 celková      výmera na          účel 
     K.ú.          Parc. č.     LV č.    druh pozemku       výmera      prenájom         prenájmu 
Petržalka       5398/2     1748      ostatné plochy          586            151 m2             park 
Petržalka       5399        1748      ostatné plochy        4571          1143 m2             park 
Petržalka       5400/1     1748      zastav. plochy        1220            141 m2             park 
Petržalka       5400/2     1748      zastav. plochy        1085          1085 m2             park 
Petržalka       5400/3     1748      zastav. plochy            35              35 m2             park 
Petržalka       5402/1     1748      ostatné plochy         163             163 m2             park 
Petržalka       5402/2     1748      ostatné plochy       1607           1582 m2             park 
Petržalka       5402/3     2644      ostatné plochy           91               81 m2             park 
Petržalka       5403/1     1748      ostatné plochy         654             654 m2             park 
Petržalka       5403/2     1748      ostatné plochy         762             762 m2             park 
        ––––––––––––––––––––––––––––––––– 
              5797 m2 

 
Pozemky sú vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, neboli zverené do správy príslušnej 
mestskej časti, neboli na ne uplatnené reštitučné nároky.  
         
ÚČEL NÁJMU :  
Revitalizácia jestvujúceho parku v lokalite Šusteková-Bosáková-Lužná. 
 
DOBA NÁJMU  : Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu  určitú 3 roky  
 
VÝŠKA NAVRHOVANÉHO  NÁJOMNÉHO :  
 
Návrh žiadateľa  
- finančné plnenie - 1,00 Eur/m2/rok , ročné nájomné predstavuje 5 797,00 Eur 
- vecné plnenie - ročné náklady na vybudovanie, správu a pravidelnú údržbu parku, komunikačných  
                           plôch v areáli počas doby nájmu 
 



 
 
Informácia:  
Cena prenájmu stanovená v súlade s Rozhodnutím č. 28/2011 primátora hlavného mesta SR 
Bratislavy, ktorým  sa  ustanovujú  ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno, vo 
výške: 
6,00 Eur/m2/rok  - odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom 
nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo predstavuje pri 
výmere 5797 m2 ročne sumu 34 782,00 Eur (tabuľka č. 100, položka 191a – „záhrady, záhradkárske 
osady, prídomová zeleň“) 
 
SKUTKOVÝ  STAV :  
 
 Spoločnosť VODOTIKA – MG, spol. s r.o., Bosákova 7, 851 07 Bratislava (ďalej len 
„žiadateľ“) sa obrátila na hlavné mesto SR Bratislavu so žiadosťou zo dňa 24.11.2014 o prenájom 
pozemkov v k.ú. Petržalka, časť parc. č.  5398/2 – ostatné plochy vo výmere 151 m2, časť parc. č. 
5399 – ostatné plochy vo výmere 1143 m2, časť parc. č. 5400/1 – zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 141 m2, parc. č. 5400/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1085 m2 v celosti, parc. č. 
5400/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 35 m2 v celosti, parc. č. 5402/1 – ostatné plochy vo 
výmere 163 m2 v celosti, časť parc. č. 5402/2 – ostatné plochy vo výmere 1582 m2, časť parc. č. 
5402/3 – ostatné plochy vo výmere 81 m2, parc. č. 5403/1 – ostatné plochy vo výmere 654 m2 
v celosti, parc. č. 5403/2 – ostatné plochy vo výmere 762 m2 v celosti, celkovo 5797 m2, za účelom 
revitalizácie jestvujúceho parku v lokalite Šustekova-Bosáková-Lužná v Bratislave.  

Výšku navrhovaného nájomného žiadateľ odôvodnil aj ako formu participácie hlavného mesta 
SR Bratislavy na projekte revitalizácie parku so symbolickým nájomným počas doby nájmu 3 roky. 

Po ukončení projektu bude zrevitalizovaný park odovzdaný do majetku a správy hlavného 
mesta SR Bratislavy. 

Žiadateľ súčasne navrhol pravidelné zveľaďovanie prenajatých pozemkov na vlastné náklady, 
počas doby 10 rokov, tak aby slúžili ako „udržiavaná parková plocha – oddychový park“ pre 
obyvateľov Bratislavy, formou uzatvorenia „Zmluvy o spolupráci“ v rámci programu „Adopcia 
zelene“ na oddelení životného prostredia a mestskej zelene magistrátu, po odovzdaní 
zrevitalizovaného parku do majetku a správy prenajímateľa, na základe žiadosti podanej tri mesiace 
pred skončením doby nájmu. 

Revitalizácia vyššie uvedeného parku súvisí s výstavbou „Polyfunkčný dom Lužná, 
Bratislava-Petržalka, Bosáková-Lužná“, ku ktorému mestská časť Bratislava-Petržalka Rozhodnutím 
č. UKSP 14775-TX1/2013-La-133 vydala dňa 8.11.2013 stavebné povolenie, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 27.12.2013. Hlavné mesto SR Bratislavy ako prenajímateľ uzatvorilo so 
žiadateľom na dobu neurčitú Zmluvu o nájme pozemkov  č. 08-83-0579-14-00 zo dňa 24.10.2014, 
ktorou prenajalo časti pozemkov v k.ú. Petržalka, parc. č.  5398/4,  parc. č. 5399, parc. č. 5402/2, 
parc. č. 5402/3, v celkovej výmere 2023 m2, za účelom vybudovania a užívania komunikácie, 
chodníkov, parkovacích stojísk, zelene k uvedenému polyfunkčnému domu, v zmysle uznesenia MsZ 
č. 1727/2014 zo dňa 25.09.2014.  

 
Návrh na nájom pozemku uvedeného v návrhu uznesenia predkladáme ako prípad hodný 

osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov z dôvodu, že revitalizácia parku je súčasťou projektu „urbanistický komplex 
Vodotika“ ako aj z dôvodu, že žiadateľ nemôže zrealizovať zámer iným spôsobom, nakoľko park sa 
nachádza na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a predložením nájomnej 
zmluvy preukáže žiadateľ vzťah k pozemkom. 
 
STANOVISKÁ   K  NÁJMU : 
� Oddelenie územného rozvoja mesta  – Územný plán hlavného mesta SR Bratislava, rok 2007, 

v znení zmien a doplnkov, stanovuje pre územie, ktorého súčasťou je : 
Pozemky parc. č. 5398/2, 5399, 5400/1,2,3, 5402/1,2,3, 5403/1,2 - funkčné využitie územia: 
parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy, číslo funkcie: 1110, stabilizované územie. 



Podmienky funkčného využitia plôch: Územia parkovej a sadovnícky upravenej zelene s úpravou 
lesoparkového charakteru.  
Spôsoby využitia funkčných plôch: Prevládajúce: parky, sadovnícka plošná a líniová zeleň, 
lesoparkové úpravy. Prípustné: v území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najme: 
pobytové lúky, ihriská a hracie plochy, drobné zariadenia vybavenosti súvisiace s funkciou, 
náučné chodníky, turistické a cyklistické trasy, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej 
vybavenosti pre obsluhu funkčnej plochy.  

� Oddelenie tvorby územného plánu a dopravy – bez pripomienok 
Súborné stanoviská z oblasti dopravy 
� Oddelenie dopravného inžinierstva – stanovisko bez pripomienok, parčík je súčasťou územia, 

v ktorom prebieha od r. 1999 proces postupnej výstavby polyfunkčných objektov (urbanistický 
komplex Vodotika). Vyznačený záber pozemkov na revitalizáciu parčíka sa javí koordinovaný 
s doposiaľ schváleným riešením zástavby územia, v zmysle ÚPN pozemky nie sú dotknuté 
žiadnym dopravným výhľadovým zámerom. 

� Oddelenie koordinácie dopravných systémov, referát cestného správneho orgánu – 
nevyjadrujú sa, nejedná sa o komunikáciu I a II triedy 

� Oddelenie správy komunikácií – prenájmom nepríde k zásahu do komunikácie v správe 
hlavného mesta, v záujmovej oblasti sa nachádza zariadenie verejného osvetlenia v správe 
hlavného mesta, ktoré žiadajú rešpektovať a chrániť pred poškodením, pred začatím stavebných 
prác žiadajú zariadenie verejného osvetlenia zakresliť a odbornou firmou vytýčiť v teréne.  

� Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene – pozemky sa nachádzajú v území, v ktorom 
platí podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov I. stupeň ochrany, t.j. územiu sa neposkytuje vyššia ochrana. Pozemky sú plochami 
verejnej zelene, nemajú námietky voči nájmu častí predmetných pozemkov za účelom 
revitalizácie existujúceho parčíka podľa predloženého komplexného návrhu vypracovaného 
zodpovedným projektantom Ing. Tamarou Reháčkovou, PhD. V prípade nájmu pozemku žiadajú 
zapracovať v nájomnej zmluve tieto podmienky:  
- žiadateľ zabezpečí čistotu a poriadok na dotknutých pozemkoch 
- na vlastné náklady bude zabezpečovať pravidelnú údržbu a starostlivosť o zeleň 
- zachovať funkčné využitie pozemkov – verejná zeleň, parčík nechať sprístupnený verejnosti 
- pri akejkoľvek zmene, úprave projektu, výrube resp. výsadbe drevín je potrebné žiadať súhlas 

vlastníka pozemkov 
      (podmienky sú zapracované v návrhu nájomnej zmluvy čl. IV ods. 8,9,11) 
� Oddelenie miestnych daní a poplatkov – neeviduje pohľadávky 
� Finančné oddelenie – neeviduje pohľadávky 
� Oddelenie legislatívno-právne – neevidujú voči žiadateľovi súdny spor 
� Mestská časť Bratislava-Petržalka – starosta súhlasí s nájmom. 

 
Hlavné mesto SR Bratislava podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov zverejnilo dňa 12. 5. 2015 na internete a  na úradnej tabuli svoj 
zámer prenajať uvedené pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

 



MAGISTRAT HL. M. SR BRATISLA\'Y 

2h -11- 201^ 

Prflohy/lisly: 

Cisto spisu: 

VvDavuje; 

Adresa*. 
Bosakova 7 
851 04 Bratislava 
Zapis. V OR Okresneho siidu Bratislava I 
Oddiel Sro, VIozka c. 18651/B 

MAG0P00IC4M2V 

1 
MAGISTRATHL. MESTA SR 
BRATISLAVA 
Oddelenie spravy nehnutelMosti 
Primacialne namestie 1 
814 99 Bratislava 

VaSa znacka NaSa znaika Vybavuje B R A T I S L A V A 24.11.2014 
418/2014/MG Ing. Kedrovic 

Vec: Ziadosf o najom pozemkov 

Tymto listom by sme vas chceli poziadaf o prenajom pozemkov par. 6. 5398/2, 5402/2, 5400/2, 
5403/1, 5402/3, 5400/1, 5402/1, 5400/3, 5403/2, 5399 vkatastri Bratislava-Petrzalka z ddvodu 
revitalizacie parku na Sustekovej a Bosakovej ulici (pri Poliklinike). 

Prenajom pozemkov ziadame z dovodu, ze na§a spolocnost' ma zaujem o revitalizaciu 
jestvujuceho parku. Ako investor vypracujeme projekt revitalizacie parku, poziadame o stavebne 
povolenie a vykoname vsetky stavebne a sadove prace. Revitalizovany park odovzdame Magistratu 
mesta Bratislava do uzivania bezodplatnym prevodom. Dalej sa zaviazeme, ze park budeme udrziavat' 
po dobu 10 rokov. 

Ztohto d6vodu, by sme Vas chceli poziadaf ominimalne najomne vo vyske 1,00 EUR/m^/rok 
nakol'ko cele financovanie revitalizacie parku budeme znaSaf my, ako investor. 

Doba prenajmu bude len £as potrebny na celkovu revitalizaciu parku co predpokladame ukoncif 
cca 06/2017. 

Revitalizacia parku bola prerokovana s oddelenim zivotneho prostredia a mestskej zelene na 
Magistrate hi. mesta SR Bratislava. 

S pozdravom VOOOTIKA - MG spol. s r.o. ' 
Bosakova 7 

851 04 Bratislava 
- 3 -

Ing. Milo§ Kedrovic 
konatel' spolocnosti 

Priloha: situacny nairtok 

tel. eislo: 02/624 10 377 
email: ms@vodotika.sk 
www, vodotika-mg. sk 

ICO: 35 761 806 
DIC: 2020212150 
iC DPH: SK2020212150 

Bankove spojenie: CSOB, a.s. 
Cislo uCtu: 4008632908/7500 
IB AN: SK97 7500 0000 0040 1011 2645 
BIC: CEKOSKBX 



2 0 -01- 2015 

Adresa: 
Bosakova 7 
851 04 Bratislava 
Zdpis. V OR Okresneho siidu Bratislava I. 
Oddiel Sro, VIozka c. 18651/B 

riAGepeaiKiZB 

r n 
MAGISTRATHL. MESTA SR 
BRATISLAVA 
Oddelenie spravy nehnuternosti 
Primacialne namestie 1 
814 99 Bratislava _J 

VaSaznadka NaSaznacka Vybavuje B R A T I S L A V A 19.01.2015 
M A G S SNM 61813/2014/366866 016/2015/MG hig. Kedrovic 

Vec: Ziadosf o najom pozemkov - doptnenie 

Tymto listom doplname na§u ziadosf o najom pozemkov c. 418/2014/MG zo dfia 24.11.2014. 
V prilohe prikladame situaciu na podklade katastrainej mapy a vymeru dotknutych parciel. Zaroven 
prikladame aj vyjadrenie od Oddelenia zivotneho prostredia a mestskej zelene. 

Voznameni o evidovani ziadosti c. MAGS S N M 61813/2014/366866 zo dna 01.12.2014 je 
uvedena parcela t. 5398/4, ktora nie je predmetom najmu a nie je uvedena parcela c. 5398/2 o ktorej 
najom ziadame. 

S pozdravom VODOTIKA - MG spol. s r.o. 
Bosakova 7 

851 04 Bratislava 
- ? -

Ing. Miles Kedrovic 
konateF spolocnosti 

Priloha: SituAcia na podklade katastrainej mapy 
Situacia s vymerou jednotliv^^ch parciel 
Vyjadrenie Oddelenia zivotneho prostredia a mestskej zelene 

tel. Cislo: 02/624 10 377 iCO: 35 761 806 Bankove spojenie: CSOB, a.s. 
e.mail: mg@vodotika.sk DlC: 2020212150 6'sio OCtu: 4008632908/7500 
www.vodotika-mg.sk iC DPH: SK2020212150 IBAN: SK97 7500 0000 0040 1011 2645 

BIC: CEKOSKBX 



Milos Kedrovic 

Od: 
Odosian :̂ 
Komu: 
Predmet: 

Ing. Peter Bali PhD. <peter.bali@bratislava.sk> 
3. marca 2014 16:32 
Milos Kedrovic 
Revitalizacia parku Sustekova 

Dobry den p. Kedrovic, 

ospravedlnujem sa za cakanie na nase vyjadrenie, ale prebiehala komunikacia s Oddelenim spravy majetku a odd. 
legislatfvy. 

Na zaklade nasich vnutornych jednani Vam preposielam postup, ktory je potrebny zabezpecit' pre 
bezkonfliktny priebeh akcie: Revitalizacie parcika na ulici Sustekova a Bosakova 

Vzhfadom na zistene je potrebne, aby Vy ako ziadatef o revitalizaciu parku ste poziadali Oddelenie spravy 
nehnuternosti o prenajom pozemku na nevyhnutny cas pocas doby potrebnej na revitalizaciu. 
Ked̂ e je to predsa len dar mestu a nechceme aby ste platili najomne, tak tato ziadosf by mala obsahovat' popis 
preco chce sukromny Investor revitallzovat' park. To znamena ze, 1. investor vypracuje zadarmo pre mesto PD 
noveho parcfka, 2. investor kompletne vykona vSetky stavebne a sadove upravy v parku 3. investor po skonceni 
revitalizacie odovzda park do uzivania hi. mestu 4. po odovzdani parku zrusf investor zmluvu na prenajom 5. investor 
ma zaujem a chce sa aj nacTalej starat' a udrziavat' park po dobu cca 10 rokov, podpile zmluvu o spolupraci 

Na zaklade tychto bodov Investor, cize VODOTIKA bude v ziadosti o najom pozemku na nevyhnutny cas, 
pocas ktorej bude prebiehat' revitalizacia, ziadat o minlmalne najomne (napr. 0,50€/rok). 

Ale vefmi potrebne je aby ziadatef urcil svoju predstavu o vyske najmu, kedze celu svoju snahu, ktoru 
investuje do revitalizacie potom ma v zaujme zverif a darovat' hi. mestu. 

Ohradne ziadosti o stavebne povolenia, tak tie musf ziadat' Investor, cize VODOTIKA na zaklade Zmluvy o 
najme. 

NIeje mozn^ aby o stavebne povolenia ziadal Magistral hi. mesta za investora. 

V pripade nejasnostf ma prosim kontaktujte. 

Ing. Bali Peter, PhD. 

Maglstrat hiavneho mesta SR Bratislava 
Oddelenie zivotneho prostredia a 
mestskej zelene 
Primacialne namestie 1,814 99 BA 

+4212 593 565 86 
bali@bratislava.sk 

s pozdravom 

1 





















[TO LISTINA JE NEVERE JNOU LISTINOU A JE NEPOUZITEENA NA PRAVNE UKONY ! 

V Y P I S Z K A T A S T R A N E H N U T E E N O S T I 

Okres 
Obec 
Katastralne uzemie 

105 B r a t i s l a v a V 
529 460 BA-m.c. PETRZALKA 
804 959 Petrzalka 

tJdaje aktualne k : 03 .01.2015 
Datum vyhotovenia: 26.03.2015 
6as vyhotovenia : 12:41:42 

V Y P I S Z L I S T U V L A S T N I C T V A c, 1748 - ciastocny 

C A S ^ A: M A J E T K O V A P O D S T A T A 

PARCELY resistra "C" evidovane na katastralnei mape 

Parcelng Vyraera Druh Sp6sob Druh Umiest. Pr^vny 
c i s l o V m2 pozemku vyuz.p. chr.n pozemku vztah 

5398/2 586 Ostatng plochy 34 1 
5399 4571 Ostatn§ plochy 29 1 
5400/1 1220 Zastavan^ plochy a nadvoria 22 1 
5400/2 1085 Zastavane plochy a nadvoria 22 1 
5400/3 35 Zastavane plochy a nadvoria 22 1 
5402/1 163 Ostatn6 plochy 29 1 
5402/2 1607 Ostatng plochy 29 1 
5403/1 654 OstatnS plochy 29 1 
5403/2 762 Ostatne plochy 29 1 

* * * Ostatne PARCELY registra "C" newziadane * * * 

Legenda: 

Kod sposobu vyuzivania pozemku 
22 - Pozemok, na ktorom je postaven^ in z i n i e r s k a stavba - cestna, miestna 

a ycelova komunik^cia, lesna casta, polna cesta, chodnik, nekryte 
parkovisko a i c h sucasti 

29 - Pozemok, na ktorom je okrasna zahrada, ulicna a s i d l i s k o v a zelen, 
park a ina funkfina zelen a lesny pozemok na rekreacne a polovnicke 
vyuzivanie 

34 - Pozemok, na ktorom je manipulacna a skladova plocha, objekt a stavba 
s l u z i a c a lesnemu hospodSrstvu 

K6d umiestnenia pozemku 
1 - Pozemok je umiestneny v zastavanom uzeml obce 

STAVBY nevyziadane 

tASi B: VLASTNiCI A I N £ O P R A V N E N S OSOBY 

Per. Priezvisko, meno (ncizov), rodne priezvisko, datum narodenia, rodne c i s l o (iCO) 
c i s l o a miesto trvaleho pobytu (sidlo) v l a s t n i k a , spoluvlastnicky podiel 

Jcastnlk pravneho vztahu: Vlastnik 

1 Hlavne mesto Slovenskej repiobliky B r a t i s l a v a , Primacialne n^mestie 1, Bratislava, 
PSC 814 99, SR 

iCO: 00603481 
Spoluvlastnicky p o d i e l : 1/1 

* * * Ostatni licastnici newziadani * * * 

T i t u l y nadobudnutia nevy2iadan6 

:AST C: TARCHY 

farchy nevyziadane 

Cne udaje 

Ine udaje nevyziadane 
Strana 1 
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^ ^ T O LISTINA JE NEVERE JNOU LISTINOU A JE NEPOUZITELNA NA PRAVNE UKONY ! 

V Y P I S Z K A T A S T R A N E H N U T E E N O S T I 

Okres 
Obec 
Katastr&lne uzemie 

105 B r a t i s l a v a V 
5 2 9 4 60 BA-m.c. P E T R Z A L K A 
804 959 PetrSalka 

tJdaje aktualne k : 03.01.2015 
Datum vyhotovenia: 26.03.2015 
Cas vyhotovenia : 12:42:52 

V Y P I S Z L I S T U V L A S T N I C T V A c, 2644 - ciastocny 

C A S T A: M A J E T K O V A P O D S T A T A 

PARCELY reeistra "C" evidovane na katastralnei mape 

ParcelnS Vymera Druh Sposob Druh Umiest. Pravny 
61slo V m2 pozemku vyuz.p. chr.n pozemku vztah 

5402/3 91 Ostatne plochy 29 1 

* * * Ostatne PARCELY reeistra "C" newziadane * * * 

Legenda: 

K6d sp6sobu vyuzivania pozemku 
29 - Pozemok, na ktorom je okrasn^ z^hrada, ulic n a a s i d l i s k o v a zelen, 

park a i n ^ funkcna zeleft a lesny pozemok na rekreacne a polovnicke 
vyuzivanie 

Kod umiestnenia pozemku 
1 - Pozemok je umiestnen^ v zastavanom uzemi obce 

PARCELY registra "E" evidovane na mape urceneho operatu nevyziadane 

STAVBY nevyziadane 
CASf B: VLASTNtCI A INfi OPRAVNEN^: OSOBY 

Por. Priezvisko, meno (nazov), rodne priezvisko, d^tum narodenia, rodne c i s l o (iCO) 
c i s l o a miesto trvaleho pobytu (sidlo) vlastnika, spoluvlastnicky podiel 

Ucastnik pravneho vztahu: Vlastnik 

1 Hlavne raesto Slovenskej republiky B r a t i s l a v a , Primacialne nSmestie 1, Bratislava, 
PSC 814 99, SR 

iCO: 00603481 
Spoluvlastnicky podiel: 1/1 

* * * Ostatni ucastnici newziadani ; * * * 

T i t u l y nadobudnutia nevyziadane 

eAST C: t-ARCHY 

I'archy nevyziadane 

Ine udaje 

Ine udaje nevySiadanS 

Vyhotovene programom WISKAN - VUGK 2003-9 



M A G I S T R A T H L A V N E H O M E S T A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y B R A T I S L A V Y 
oddelenie iizemneho rozvoja mesta 

Primacialne nam. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 T ' 

oddelenie spravy nehnuternosti 

TU 

Vas list cislo/zo dna Nase cislo Vybavuje/linka Bratislava 
MAGS SNM 61813/2014 MAGS ORM 39178/15-42425/15 Ing. arch. Banitovd 11.3.2015 

Vec 
Uzemnoplanovacia informacia 

ziadatel': VODOTIKA - M G , spol. s r. o., Bratislava 
ziadost' zo dna 3.3.2015 
pozemok pare, cislo: 5398/2, 5399,5400/1,2,3, 5402/1,2,3, 5403/1,2-podl'a 

prilozenej mapy 
katastralne uzemie: Petrzalka 
blizsia lokalizacia pozemku v Sustekova - Bosakova ulica 
uzemi: 
zamer ziadatel'a: revitalizacia jestvujuceho parcika 

Uzemny plan hlavneho mesta SR Bratislavy, rok 2007, v zneni zmien a doplnkov stanovuje pre 
uzemie, ktoreho sucast'ou sii pozemky pare. c. 5398/2, 5399,5400/1,23, 5402/1,23, 5403/1,2 
funkcne vyuzitie uzemia: 
parky, sadovnicke a lesoparkove lipravy, cislo funkcie 1110 
Podmienky funkcneho vyuzitia ploch: Uzemia parkovej a sadovnicky upravenej zelene 
s upravou lesoparkoveho charakteru. 
Sposoby vyuzitia funkcnych ploch 
Prevladajuce: parky, sadovnicka plosna a liniova zelen, lesoparkove lipravy 
Pripustne: 
V uzemi je pripustne luniestnovat' najma: vodne plochy 
Pripustne v obmedzenom rozsahu: 
V uzemi je pripustne umiestiiovat' v obmedzenom rozsahu najma: pobytove luky, ihriska a hracie 
plochy, drobne zariadenia vybavenosti suvisiace s funkciou, naucne chodniky, turisticke 
a cyklisticke trasy, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu uzemia 
funkcnej plochy 

Nepripustne - parkinggaraze nad terenom, stavby a zariadenia nesiivisiace s funkciou 

Parcely su sucast'ou uzemia, ktore je definovane ako stabilizovane uzemie. 

Laurinska 7, 111, poschodie, C. dveri 309 

TELEFON FAX BANKOVE SPOJENIE iCO INTERNET E-MAIL 
02/59 35 62 49 02/59 35 64 46 CSOB: 25829413/7500 603 481 www.bratislava.sk omi@bratisIava,sk 
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Inforaiujeme Vas, ze Uzemny plan hlavneho mesta SR Bratislavy, rok 2007 ajeho zmeny 
a doplnky sii zverejnene na adrese: 
http://www.bratislava.sk/vismo/dokumentv2.asp?id_org=700000&id=11031292&pl^67484. 
Dalsie uzemnoplanovacie dokumentacie a uzemnoplanovacie podklady su zverejnene na adrese: 
http://vyww.bratislava.sk/vismo/dokumentv2.asp?id_org=700000&id=74384&pl=53195. 
Komplexne informacie o Vasom zaujmovom uzemi ziskate nahliadnutim do zverejnenych hore 
uvedenych dokumentov. 

Upozornujeme, ze predmetom uzemnoplanovacej informacie nie sii majetkovopravne vzt'ahy 
k pozemku. Uzemnoplanovacia informacia na ten isty pozemok moze byt' vydana viacerym 
ziadatel'om. 

Uzenmoplanovacia informacia 5. j . M A G S O R M 39178/15-42425/15 zo dna 11.3.2015 plati 
jeden rok odo dna jej vydania, ak nebola schvalena nova uzenmoplanovacia dokumentacia alebo 
jej zmeny a doplnky, na zaklade ktorych bola vydana. 

S pozdravom 

Ing. MaSTa Kullmap<5'va 

Frlni^-.'L,"j'j iL.ir:! . c. i 
F.C/eOX 1S2 

C o : M G ORM-archiv 



Stanovisko technickej infrastruktury 

ZiadateP S N M - VODOTIKA-MG, s.r.o. Referent: Nag 

Predmet podania Najom pozemku 

Katastralne iizemie Petrzalka Parc.c.: 5398/2-5403/1,2 

C.j. M A G S OTUPD 38 919/2015-42 426-1 
M A G S S N M 33 151/2015 

c. OTUPD 119/15 

TI c.j. TI/130/15 EIAC./15 

Datum prijmu na TI 5.3.2015 Podpis ved. odd. 

Datum exped. z TI 10.3.2015 1 2. 03. 2015 

Zasobovanie vodou a odkanalizovanie : Ing. Daniel Pospisil 

Bez pripomienok. 

Zasobovanie elektrickou energiou : Ing. Peter Hresko 

Bez pripomienok. 



Ml MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 
oddelenie iivotn^ho prostredia a mestskej zelene 

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

Oddelenie spravy nehnutel'nosti 
Ing. M . Bialko 
veduci oddelenia 
T U 48586/15 

Vas list dislo/zo dna NaSe dislo Vybavuje/linka Bratislava 
M A G S S N M 33151/15/42424 M A G OZP 39012/15/42427 Ing. A. Galdikov^409 16.4.2015 

Vec 
VODOTIKA ~~ M G . spol. s r. o. - najom pozemkov k. u. Petrzalka. 

Listom a. MAGS SNM 33151/15/42427 zo dna 5.3.2015 ste na zaklade ziadosti VODOTIKA spol. 
sr. 0., Bosakova 7, 851 04 Bratislava, poziadali Oddelenie zivotneho prostredia a mestskej zelene o 
stanovisko k najmu casti pozemkov v k. u. Petrzalka, p. c. 5398/2,5399,5400/1,2,3, 5402/1,2,3, 5403/1,2 
0 celkovej vymere 5797 m .̂ 

Ziadatel' ziada najom dasti pozemkov za uCelom revitalizacie existujuceho parfiika v lokalite 
Sustekova-Bosakova-Luzna. 
Po vonkajSej obhliadke a preStudovani predlozenej ziadosti tunaj§ie oddelenie konstatuje: 

Pozemky urcene na najom sa nachadza v uzemi, v ktorom plati podl'a zakona NR SR 6. 543/2002 Z. 
z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov I. stupeii ochrany t. j . uzemiu sa neposkytuje 
vySsia ochrana. Pozemky su plochami verejnej zelene, nemame namietky voci najmu casti predmetnych 
pozemkov za liCelom revitalizacie existujuceho parfiika podl'a predlo^eneho komlexneho navrhu 
vypracovaneho zodpovednym projektantom, Ing. Tamarou Rehafikovou, PhD. 
V pripade najmu pozemku ziadame zapracovaf do najomnej zmluvy: 

revitalizaciu parCika zrealizovaf podl'a predlo2eneho projektu 
odporufiame dobu najmu na dobu neurifitli za symbolicku cenu 
ziadatel' zabezpefi jfistotu a poriadok na dotknutom pozemku pocas trvania zmluvy 
na vlastn^ n^klady bude zabezpeCovaf pravidelnu udrzbu a starostlivosf o zelen pocSas trvania 
zmluvy 
zachovaf funk£ne vyuzitie pozemkov - verejna zelen, pardik nechaf spristupneny verejnosti 
pri akejkolVek zmene, uprave projektu, vyrube resp. vysadbe drevin je potrebne £iadaf suhlas 
vlastnfka pozemkov 

Po uzavreti najomnej zmluvy ziadame OSN o zaslanie kopie najomnej zmluvy. 

Ing. | f . | i^p^iftp©si^f ka 
vediica oicS.elî i* ^ ^ 

Primacialne nAmestie 1. Ill, poschodie, i. dveri 327 
TELEFON FAX BANKOVE SPOJENIE iCO INTERNET E-MAIL 
02/59 35 61 48 02/59 35 65 74 CSOB: 25829413/7500 603 481 www.bratislava.sk ozp@bratistava.sk 



Ml MAGISTRAT H L A V N E H O M E S T A SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 

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

SUBORNE STANOVISKO 

k navrhu na predaj/prenajom nehnutePnosti hi. m. SR Bratislavy 
za oblast* dopravy 

A: IDENTIFIKACIA PODANIA: 

Doslo od (oddelenie, datum): S N M 03. 03.2014 podc. 33151/2015 
Predmet podania: najom - realizacia pardika - Bosakova, Sustekova, Luzna ul. 
Ziadatel': V O D O T I K A - M G , s. r. o. 
Katastralne uzemie: Petrzalka 
Parcelne cislo: 5398/2, 5399, 5400/1 - 5400/3, 5402/1 - 5402/3, 5403/1, 

5403/2 
Odoslane: (datum) pod c. 

B: CIASTKOVE STANOVISKA ODDELENI: 

Bl : Oddelenie dopravneho inzinierstva: 
Pridelene (datum): 05.03.2015 Pod. c. oddelenia: M A G 42429/15 

ODI/104/15-P 
Spracovater (meno): Ing. Cemochova 
Text stanoviska: 

K Ziadosti onajom pozemkov p. c. 5398/2, 5399, 5400/1 - 5400/3, 5402/1 - 5402/3, 
5403/1, 5403/2 o celkovej vymere 5797 m^ v zmysle prilozenej kopie z katastralnej mapy za 
ucelom revitalizacie jestvujuceho parcika v lokalite Bosakova, Sustekova, Luzna ul. 
konstatujeme: 

- parcik je sucasfou uzemia, v ktorom prebieha od r. 1999 proces postupnej vystavby 
polyfunkCnych objektov (urbanisticky komplex Vodotika) 

vyznadeny zaber pozemkov na revitalizaciu parcika sajavi koordinovany s doposial' 
schvalenym riesenim zastavby uzemia 

V zmysle platneho UPN pozemky nie su dotknute ziadnym dopravnym vyhl'adovym 
zamerom 

k najmu pozemkov nemame pripomienkv. 

Vybavene (datum): 09. 03.2015 
Schvalil dna (meno, datum): Ing.Mikus 09.03.2015 

B2: Referat cestnefao spravneho organu: 

Primacialne nam. 1, III, poschodie, J.. dveri 308 
TELEFON FAX BANKOVE SPOJENIE iCO INTERNET E-MAIL 
02/5935 61 95 02/5935 6439 CSOB: 25829413/7500 603481 www.bratislava.sk okds@bratisIava,sk 
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Pridelene (datum): 05.03.2015 Pod. c. oddelenia: OKDS 38878/15/42428 
Spracovatel' (meno): Ing. Hajkova 

K Ziadosti onajom pozemkov p. c. 5398/2, 5399, 5400/1 - 5400/3, 5402/1 - 5402/3, 
5403/1, 5403/2 o celkovej vymere 5797 m"̂  v zmysle prilozenej kopie z katastralnej mapy za 
ucelom revitalizacie jestvujuceho parcika v lokalite Bosakova, Sustekova, Luzna ul. sa 
nevyjadnijeme. Nejedna sa o miestne komunikacie I. a II. triedy. 

Vybavene (datum): 12.03.2015 
Schvalil dna (meno. datum): Ing. Steckova 

B3: Oddelenie spravy komunik^cii: 
Pridelene (datum): 10.3.2015 Pod. c. oddelenia: OSK-33151/2015 

De-96 
Spracovatel' (meno): Ing.Derajova 
Text stanoviska: 

Najom pozemkov p. c. 5398/2, 5399, 5400/1 - 5400/3, 5402/1 - 5402/3, 5403/1, 5403/2 v k.ii. 
Petrzalka nepride k zasahu do komumkacii v sprave hlavneho mesta. 

• Upozornujeme, ze v zaujmovej oblasti sa nachadzaju zariadenia verejneho osvetlenia 
v sprave hlavneho mesta, ktore ziadame respektovat' a chranif pred poskodenim. 

• Pred zacatim stavebnych prac ziadame zariadenia V O zakreslif a odbomou firmou 
vytydit' V terene. 

Vybavene (datum): 16.3.2015 
Schvalil dna (meno, datum): Ing. Mest'anikova 

/ 

Ing. Kvetislava Cuma 
zastupkyna riaditel'a magistratu 

Mgflstf^tM^vnao mesta SR 
. , Brafisiavy 
smmm rSadi(,Bla magistratu 
8i4m I r a t i s 1 a va 



MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 
oddelenie legislativno-pravne 

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

Oddelenie spravy nehnuternosti T £ ^ ^ 
JUDr. Nagyova 

VaSa zna(5ka: Nase 6'slo Vybavuje/linka Bratislava 
61813/2014-33151/15 ^ff^^q^^l.f- i JUDr. Franko/0259356450 06.03.2015 

Vec 

SiibornA ziadost' o stanovisko odbornych utvarov magistratu 

Touto cestou si Vcim dovofujeme oznamit', ze OLP neeviduje voci ziadaterovi: MAGS SNM 
61813/2014-33151/15 sudny spor. 

S pozdravom 

L~:4 ^-J B r t i s I av a 

Mgr. M^^Katriak 
veduci oddel9* '̂feglslativno - pravneho 



MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 
oddelenie mlestnych dan! a poplatkov 

Biagoevova 9, P. O. Box 76. 850 05 Bratislava 55 , ' 

Vec 
Odpoved* na ziadost' o informaciu 

Na zaklade Vasej ziadosti Vam v zmysle §11 ods. 6 zakona c. 563/2009 Z. z. o sprave 
dani (daAovy poriadok) a o zmene a doplnenl niektorjch z tonov oznamujeme nasledovn^: 

Referat ostatnych miestnych dani apoplatku neeviduje v evidencii dane za ubytovanie a 
dane u^fvanie verejneho priestranstva spolofinosf VODOTIKA-MG spol. s r. o., Bostova 7, 
851 04 Bratislava, iCO 35 761 806. 

V evidencii miestneho poplatku za komunalny odpad za spolo^nost' VODOTIKA-MG 
spol. sr. o.» Bostova 7, 851 04 Bratislava. l 6 0 35 761 806 ku dfiu 09.03.2015 neeviduje 
pohrad^vku po lehote splatnosti. 

Referat fyzickych os6b dane z nehnutel'nosti neeviduje v evidencii spolocnost' 
VODOTIKA-MG spol. s r. o., Bos tova 7, 851 04 Bratislava, iCo 35 761 806. 

Referat pravnickych osob dane z nehnuternosti eviduje v evidencii spolocnost' 
VODOTIKA-MG spol. s r. o., Bos tova 7, 851 04 Bratislava, iCO 35 761 806, prifiom ku dnu 
09,03.2015 za uvedenu spoloinosf neeviduje pohl'addvku po lehote splatnosti. 

Oddelenie spravy nehnutel'nosti 
Ing. Miroslav Bialko 
veduci oddelenia 
TU 

Va§ list cfslo/zo dr̂ a 
MAGS SNM 33151/15 
MAG 42424/15 

Nase Cislo Vybavuje/linka 
MAGS 52628/2014/42432 Ing. Borsukovd 
MAG 44071/2015 59 356 968 

Bratislava 

09.03.2015 

S pozdravom 

Ing. Peter Michali5ka 
veduci oddelenia 

Blagoevova 9. 3, poschodie 
TELEF6N FAX BANKOVt SPOJENIE iCO INTERNET E-MAIL 
02/59 35 69 00 02/59 35 69 71 CSOB 25829413/7500 603 481 www.bratislava.sk dane@bratislava.sk 



MAGISTRAT H L A V N E H O M E S T A S L O V E N S K E J REPUBLIKY BRATISLAVY 
finan£ne oddelenie 

Primacialne n ^ . 1, P .O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 

Oddelenie spravy nehnuteFnosti 

43117/2015 

TU 

Vas list cislo/zo diia NaSe cislo Vybavuje/linka Bratislava 
MAGS SNM 61813/2014 MAGS FIN 34214/15/42431 Mgr. Gabanov^540 06.03.2015 

33151/15/42424 

Vec 
Oznamenie o pohradavkach 

Na zaklade Vasej ziadosti vo veci vycislenia pohl'adavok, Vam tymto oznamujeme, ze 
v dostupnych dokiadoch a informaciach, ktore boli dorucene na fmancne oddelenie k datumu 
04.03.2015 evidujeme zostatok pohl'adavky voci; 

VODOTIKA - MG spol. s r.c, itO: 35761806 

v lehote splatnosti: 0,00 Eur 
po lehote splatnosti; 0,00 Eur 

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

Hlavne mesto SE Bratislava 
S pozdravom oddelenie financne 

Primacialne nam. 6.1 
814 99 B r a t i s l a v a 
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primacialne nim. 1, IV. poschodie, C. dveri 426 
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Starosta Petrzalky Vladimir Bajan 
Kutlikova 17, 852 12 Bratislava 

Bratislava 31.3.2015 
C.j.:4181/2015/08-ONsM 

Vazeny pan primator, 

na zaklade Va§ej ziadosti MAGS-SNM:33151/15/46419 vo veci zaujatia stanoviska 
kprenajmu pozemkov nachadzajucich sa vmestskej casti Bratislava-Petrzalka Vam 
oznamujem, ze suhlasim s prenajmom pozemkov registra „C" K N , k.u. Petrzalka, cast' pare. 
t. 5398/2 - ostatne ploehy vo vymere 151 m^, cast' pare. £. 5399 - ostatne plochy vo vymere 
1143 m^, casf pare. c. 5400/1 - zastavane plochy anadvoria vo vymere 141 m^, pare. c. 
5400/2 - zastavane plochy a nadvoria vo vymere 1085 m^ v celosti, pare. c. 5400/3 - zastavane 
ploehy anadvoria vo vymere 35 m^ vcelosti, pare. c. 5402/1 - ostatne plochy vo vymere 
163 m^ V celosti, cast' pare. 5. 5402/2 - ostatne plochy vo vymere 1582 m^, cast' pare. c. 
5402/3 - ostatne plochy vo vymere 81 m , pare. c. 5403/1- ostatne plochy vo vymere 654 m 
V celosti, pare. c. 5403/2 - ostatne plochy vo vymere 762 m^ v celosti, eelkovo 5797 m^, za 
ucelom revitaliz^cie jestvujiiceho parcika v lokalite Sustekova-Bosakova-Luzna pre 
spolocnost' VODOTIKA - M G spol. s r.o., Bosakova 7, Bratislava. 

S pozdravom 

Vazeny pdn 
JUDr. Ivo Nesrovnal 
primator hlavneho mesta SR 
Bratislavy 
Primaeialne nam. 1 
814 99 Bratislava 

p. U estsU cast &rat]s)ava-Petiia Ika 
Tel.: 02/63 823 065 www.petrzalka.sk / > » " ^ f nositerwuiu 

Fax: 02/63 823 908 starosta@petrzalka.sk EfektivnypouitivatermodehjCAF 



ZMLUVA  O NÁJME  POZEMKOV  
č.   08-83-0...-15-00  

 
Zmluvné strany: 
 
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
        Sídlo :  Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 

 Zastupuje : JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
        Bankové spojenie :    Československá obchodná banka a.s. 
        Číslo účtu (IBAN) :   SK5875000000000025828453 
        BIC (SWIFT) :           CEKOSKBX 
        IČO :                          00603481 
        DIČ :                          2020372596 
 

 (ďalej len „prenajímateľ“ ) 
 
a 
 
2. Obchodné meno :   VODOTIKA – MG, spol. s r.o. 

Sídlo :  Bosákova 7, 851 04 Bratislava  
Zastupuje :  Ing. Miloš Kedrovič, konateľ spoločnosti 
     podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I,  
     Oddiel : Sro, Vložka číslo : 18651/B.  
Peňažný ústav :    Československá obchodná banka, a.s. 
Číslo účtu :           SK 97 7500 0000 0040 1011 2645 
IČO :                    35 761 806 

        DIČ :                    2020212150 
        IČ DPH :              SK2020212150   

 
 (ďalej len „nájomca“) 
 
 
uzatvárajú podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka túto zmluvu o nájme pozemkov : 

 
 

Článok  I 
Predmet a účel nájmu 

 
1. Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľností – pozemkov v Bratislave, katastrálne územie 

Petržalka, zapísaných v údajoch Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, na liste 
vlastníctva č. 1748 ako pozemky registra „C“, parc. č. 5398/2 – ostatné plochy vo výmere 
586 m2, parc. č. 5399 – ostatné plochy vo výmere 4571 m2, parc. č. 5400/1 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 1220 m2, parc. č. 5400/2 – zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 1085 m2, parc. č. 5400/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 35 m2, parc. 
č. 5402/1  - ostatné plochy vo výmere 163 m2, parc. č. 5402/2 – ostatné plochy vo výmere 
1607 m2, parc. č. 5403/1 – ostatné plochy vo výmere 654 m2, parc. č. 5403/2 – ostatné 
plochy vo výmere 762 m2 a  na liste vlastníctva č. 2644 ako pozemok registra „C“, parc. 
č. 5402/3 – ostatné plochy vo výmere 91 m2.    
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2. Prenajímateľ prenecháva a nájomca prijíma do nájmu za podmienok uvedených v tejto 
zmluve časti pozemkov uvedených v odseku 1 tohto článku takto :  

 
spolu 5797 m2, nachádzajúce sa v lokalite Šustekova-Bosáková-Lužna v Bratislave tak, 
ako je zakreslené v snímke z katastrálnej mapy, mapový list č. 9-1/24 (ďalej len 
„pozemky“ alebo „predmet nájmu“). Snímka z  katastrálnej mapy s vyznačením predmetu 
nájmu je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako jej príloha  č. 1. 

 
3. Účelom nájmu je revitalizácia jestvujúceho parčíka. 

Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu využívať výlučne na dohodnutý účel. Pre prípad 
nesplnenia tejto povinnosti dojednali zmluvné strany v súlade s ust. § 544 a nasl. OZ 
zmluvnú pokutu, ktorú je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu vo výške 17,00 
Eur za každý, aj začatý deň trvania porušenia tohto záväzku. Nájomca sa súčasne zmluvnú 
pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej 
faktúry. 

  
4. Nájomca prehlasuje, že je oboznámený so stavom predmetu nájmu, že tento je v stave 

spôsobilom na dohodnuté užívanie a v takom stave ho do nájmu preberá.  
 

Článok   II  
Vznik, doba a ukončenie nájmu 

 
1. Nájom sa dojednáva na dobu určitú 3 roky a začne plynúť dňom nadobudnutia účinnosti 

tejto zmluvy podľa článku VII ods. 8 tejto zmluvy.  
 
2. Nájomný vzťah môže byť ukončený : 
       a)  uplynutím doby nájmu 

b)  písomnou dohodou zmluvných strán,  
c)  výpoveďou prenajímateľa  z dôvodu ak : 

      ca) neuhradenia splatného nájomného alebo úhrady za užívanie do 14 dní od doručenia  
                 prvej upomienky, prípadne jej vrátenia alebo neprevzatia 
           cb) ak nájomca prenechá predmet nájmu do podnájmu tretej osobe bez súhlasu  
                 prenajímateľa v súlade s ods. 2 čl. IV tejto zmluvy,  
           cc) nájomca užíva predmet nájmu alebo jeho časť v rozpore s účelom vymedzeným 
                 v tejto zmluve 
 d)  výpoveďou nájomcu ak : 
           da) ak sa predmet nájmu stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilým na dohodnuté 
                 alebo obvyklé užívanie alebo 

P. č. LV č. parc. 
č.  

druh pozemku CV m2 výmera nájmu v m2 

2.1. 1748 5398/2 ostatné plochy   586   151  - parčík  
2.2. 1748 5399 ostatné plochy  4571 1143  - parčík 
2.3. 1748 5400/1 zastav. plochy 1220   141  - parčík 
2.4. 1748 5400/2 zastav. plochy 1085 1085  - parčík 
2.5. 1748 5400/3 zastav. plochy    35     35  - parčík 
2.6. 1748 5402/1 ostatné plochy  163   163  - parčík 
2.7. 1748 5402/2 ostatné plochy 1607 1582  - parčík 
2.8. 2644 5402/3 ostatné plochy    91     81  - parčík 
2.9. 1748 5403/1 ostatné plochy  654   654  - parčík 
2.10. 1748 5403/2 ostatné plochy  762   762  - parčík 
Spolu     5797 m2 
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           db) ak sa mu odníme taká časť predmetu nájmu, že by sa tým zmaril účel zmluvy, 
      e)  odstúpením od zmluvy v súlade s touto zmluvou a/alebo s príslušnými ustanoveniami  
           Občianskeho zákonníka. 

f) zmluvné strany sa dohodli, že ukončiť túto zmluvu podľa písm. b), c) a d) tohto odseku 
pred uplynutím doby nájmu je možné za splnenia podmienky uzatvorenia zmluvy 
o bezodplatnom odovzdaní zrevitalizovaného parku  do majetku prenajímateľa, 
v lehote do 90 dní od podania žiadosti nájomcu o skončenie nájmu, výpovede nájomcu 
alebo výpovede prenajímateľa. Pre prípad nesplnenia tejto povinnosti dojednali 
zmluvné strany v súlade s ust. § 544 a nasl. OZ zmluvnú pokutu, ktorú je prenajímateľ 
oprávnený požadovať od nájomcu vo výške 300,00 Eur za každý, aj začatý deň trvania 
porušenia tohto záväzku. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej 
vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry. 

 
3. V prípadoch odstúpenia od zmluvy je odstúpenie účinné dňom, keď písomnosť 

s prejavom vôle jednej zmluvnej strany o odstúpení bude doručená druhej zmluvnej 
strane. Dňom doručenia písomnosti podľa predchádzajúcej vety sa táto zmluva zrušuje 
(ex nunc). 

 
4. Pre prípad výpovede dojednali zmluvné strany trojmesačnú výpovednú lehotu. 

Výpovedná lehota sa bude počítať od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení 
výpovede druhej zmluvnej stane. 
V prípade výpovede podľa písm. c) a d) ods. 1 tohto článku skončenie výpovednej lehoty 
je viazané na splnenie podmienky uvedenej pod písm. f) tohto článku, t.j. na účinnosť 
Zmluvy o bezodplatnom odovzdaní parku. 
 

Článok  III  
Úhrada za nájom 

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

hlavného mesta Slovenskej republiky č. ...../2015 zo dňa ..........2015 vo výške                         
1,00 Eur/m2/rok. 
 

2. Ročné nájomné za predmet nájmu vo výmere 5797 m2 predstavuje sumu 5 797,00 Eur 
(slovom: päťtisícsedemstodeväťdesiatsedem eur), ktoré sa nájomca zaväzuje uhrádzať 
počnúc dňom účinnosti tejto zmluvy v pravidelných štvrťročných splátkach vo výške 
1 449,25 Eur vždy do 15. dňa prvého mesiaca príslušného kalendárneho štvrťroka na účet 
prenajímateľa SK 5875000000000025828453, BIC (SWIFT): CEKOSKBX, variabilný 
symbol VS 8830...15 v ČSOB a.s. 

 
3. Ak nájom začne plynúť v priebehu štvrťroka, vypočíta sa alikvotná časť nájomného tak, 

že denné nájomné vypočítané ako 1/365 ročného nájomného sa vynásobí počtom dní odo 
dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do konca kalendárneho štvrťroka, v ktorom sa 
zmluva uzatvorila. Takto vypočítané nájomné sa nájomca zaväzuje uhradiť do 15 dní od 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

 
4. Za vecné plnenie ročného nájomného považujú zmluvné strany všetky náklady za 

komplexnú revitalizáciu parku a ročné náklady na správu a pravidelnú údržbu parku, 
a komunikačných plôch v areáli zariadenia podľa čl. IV ods. 8 a 9 tejto zmluvy.   

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

prenajímateľa. 
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6. 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. 

 
7. Zmluvné strany sa dohodli, že ak  nájomca nezaplatí nájomné a pomernú časť nájomného 

v dohodnutých termínoch riadne a včas, je povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň trvania nesplnenia tejto 
povinnosti. 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. štvrťroku príslušného 

kalendárneho roku) výšku nájomného dohodnutého v zmluve o výšku miery inflácie 
stanovenej Štatistickým úradom SR za bezprostredne predchádzajúci kalendárny rok 
a zverejnenú Štatistickým úradom v januári nasledujúceho roka. 
Zvýšenie nájomného prenajímateľ oznámi nájomcovi písomne, zaslaním doporučenej 
zásielky na adresu : VODOTIKA – MG, spol. s r.o., Bosáková 7, 851 04 Bratislava. 
Zvýšenie nájomného 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 je povinný dodržiavať zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 

(cestný zákon) v znení neskorších predpisov. 
 
4. Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu alebo inej dispozície tretej 

osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. Za porušenie tejto 
povinnosti je prenajímateľ oprávnený 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. 

 
5. Nájomca na predmete nájmu preberá povinnosti prenajímateľa ako vlastníka, ktoré 

vyplývajú zo všeobecne záväzných nariadení Hlavného mesta SR Bratislavy a mestskej 
časti Bratislava – Petržalka 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. 
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6. Nájomca je povinný zabezpečiť zneškodňovanie komunálneho odpadu oprávnenou 
osobou podľa VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta. 

 
7. Zodpovednosť za škody na predmete nájmu sa riadi ustanoveniami VI. časti, prvej a 

druhej hlavy Občianskeho zákonníka. 
 
8. Nájomca sa zaväzuje  :  

8.1. zrealizovať revitalizáciu parku podľa projektu Ing. Tamary Rehačkovej, PhD. 
8.2. zabezpečiť čistotu a poriadok na predmete nájmu počas celej doby nájmu 
8.3. zabezpečiť na vlastné náklady pravidelnú údržbu a starostlivosť o zeleň počas celej 

doby nájmu 
8.4. zachovať funkčné využitie pozemkov – verejná zeleň, park zostane neoplotený 
8.5. vyžiadať súhlas vlastníka pozemkov pri akejkoľvek zmene, úprave projektu, výrube,  

resp. výsadbe drevín 
Za nesplnenie ktorejkoľvek z povinností podľa bodu 8.1, 8.2, 8.3., 8.4,8.5. tohto odseku je 
prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu v sume 300,00 Eur. 
Nájomca sa súčasne zaväzuje zaplatiť zmluvné pokuty podľa predchádzajúcej vety na 
základe prenajímateľom zaslanej faktúry. Povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu sa nájomca 
zbaví len v prípade, že zo strany oddelenia životného prostredia a mestskej zelene 
magistrátu, dôjde k prehodnoteniu vyššie uvedených podmienok a stanovenie nových. 
Uvedenú skutočnosť je povinný preukázať nájomca. 
 

9. Nájomca je povinný postupovať podľa VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 8/1993 
o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy.  Nájomca sa 
zaväzuje počas doby nájmu na vlastné náklady zabezpečovať starostlivosť a pravidelnú 
údržbu neoploteného zrevitalizovaného parku, ošetrovať dreviny a realizovať sadové 
úpravy v súlade s ods. 8 bod 8.1 a 8.5. tohto odseku. Za porušenie ktorejkoľvek 
povinnosti uvedenej v prvej a druhej vete tohto odseku je prenajímateľ oprávnený 
požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 34,00 Eur za každý, aj začatý deň 
trvania porušenia tejto povinnosti. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa 
predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry. 

 
10. Nájomca je povinný :  

10.1. rešpektovať  a  chrániť  pred  poškodením  zariadenia  verejného osvetlenia v správe  
        prenajímateľa, oddelenia správy komunikácií magistrátu,   
10.2. vytýčiť odbornou firmou v teréne zariadenia verejného osvetlenia.  
Za nesplnenie ktorejkoľvek z povinností podľa bodu 10.1.,10.2. tohto odseku je 
prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu v sume 300,00 Eur. 
Nájomca sa súčasne zaväzuje zaplatiť zmluvné pokuty podľa predchádzajúcej vety na 
základe prenajímateľom zaslanej faktúry. Povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu sa nájomca 
zbaví len v prípade, že zo strany oddelenia správy komunikácií magistrátu, dôjde 
k prehodnoteniu vyššie uvedených podmienok a stanovenie nových. Uvedenú skutočnosť 
je povinný preukázať nájomca. 
 

11. Nájomca sprístupní zrevitalizovaný park pre verejnosť. 
Za porušenie tejto povinnosti je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú 
pokutu vo výške 34,00 Eur za každý, aj začatý deň trvania porušenia tejto povinnosti. 
Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na 
základe prenajímateľom zaslanej faktúry. 
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12. V prípade skončenia nájmu pred zrealizovaním projektu podľa ods. 8, bod 8.1. tohto 
článku je nájomca povinný odovzdať predmet nájmu v stave, zodpovedajúcom 
dohodnutému užívaniu, pokiaľ sa s prenajímateľom nedohodne inak. V prípade, že 
nepríde k dohode a ani splneniu povinnosti zo strany nájomcu, je prenajímateľ oprávnený 
uviesť predmet nájmu do stavu, zodpovedajúcemu dohodnutému užívaniu na náklady a 
riziko nájomcu. Za nesplnenie povinnosti, uvedenej v prvej vete tohto odseku, má 
prenajímateľ právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 17,00 Eur za každý, 
aj začatý deň nasledujúci po dni, v ktorom sa má predmet nájmu uviesť do stavu 
zodpovedajúcemu dohodnutému užívaniu. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa 
predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry. 
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. 

 
13. Nájomca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi každú zmenu 

svojej právnej subjektivity ako aj iné skutočnosti (zmenu mena, sídla, adresy, prevodu 
vlastníckeho práva k stavbe a pod.), ktoré by mohli ovplyvniť nájom. Za nesplnenie tejto 
povinnosti je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu v  sume 
70,00 Eur. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje 
zaplatiť. 

 
14. V súlade s ust. § 545 OZ 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.  

 
15. Zmluvné strany sa dohodli, že pre potreby doručovania akejkoľvek písomnosti bude 

miestom doručenia nájomcu :    
a) sídlo nájomcu, zapísané v obchodnom registri, 
b) adresa trvalého pobytu štatutárneho zástupcu nájomcu, 

      c) miesto, kde bude nájomca alebo osoba oprávnená konať v mene nájomcu, zastihnutá. 
 
16. Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že písomnosť doručená do miesta doručenia 

podľa odseku 15 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 15 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.  

 
Článok V 

Osobitné ustanovenia 
 

1. Zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že nájomca 90 dní pred skončením doby nájmu 
požiada prenajímateľa o prevzatie zrevitalizovaného parku do majetku a správy na 
základe „Zmluvy o bezodplatnom prevode zrevitalizovaného parku“ a súčasne požiada 
oddelenie životného prostredia a mestskej zelene magistrátu o uzatvorenie „Zmluvy 
o spolupráci“ v rámci programu „Adopcia zelene“. 

 
2. V súlade s ust. § 36 ods. 2 OZ, že  dňom podpísania Zmluvy o bezodplatnom prevode  

zrevitalizovaného parku do majetku a správy prenajímateľa, zanikne zmluva o nájme. Za 
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prenajímateľa bude pre potreby naplnenia tohto ustanovenia konať oddelenie správy 
nehnuteľností Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy - vo veci prípravy a uzatvárania 
Zmluvy o bezodplatnom prevode. 

 
3. Nájomca zaväzuje prerokovať požiadavky týkajúce sa preberania zrevitalizovaného parku 

s oddelením životného prostredia a mestskej zelene Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy.  Jedná sa o podmienku prípadného následného preberania stavieb do majetku a 
správy. 
 

4. Prenajímateľ si vyhradzuje právo prevzatie zrevitalizovaného parku do majetku alebo 
správy odmietnuť.  

 
Článok VI 

Vyhlásenia a záruky 
 
1. Nájomca podpísaním tejto zmluvy vyhlasuje a zaručuje prenajímateľovi, ktorý uzatvára 

túto zmluvu spoliehajúc sa na tieto vyhlásenia a záruky, že: 
1.1 nájomca je právnym subjektom platne existujúcim podľa zákonov Slovenskej 

republiky, podpisujúci je osoba oprávnená konať v mene nájomcu, 
1.2 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, 

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

1.4 proti nájomcovi nie je vedené žiadne exekučné 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 bodu 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  VII 

Záverečné ustanovenia 
 
1. K zmene dohodnutých podmienok nájmu môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody 

zmluvných strán formou písomného dodatku alebo ak to vyplýva zo zmien a doplnkov 
platných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 
2. Pre právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia 

Občianskeho zákonníka a ostatných platných všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 
3. Nájom pozemkov schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

uznesením č. ...../2015 zo dňa .......2015 v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Uznesenie 
mestského zastupiteľstva podľa predchádzajúcej vety je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy 
ako príloha č. 2.  
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4. Pokiaľ sú v tejto zmluve, jej dodatkoch a/alebo prílohách a/alebo osobitných dohodách 
k tejto zmluve, ich dodatkoch alebo prílohách, odkazy na Príslušné právne predpisy alebo 
ich ustanovenia, ktoré boli medzičasom zmenené, opätovne prijaté alebo priamo či 
nepriamo nahradené inými Príslušnými právnymi predpismi alebo ich ustanoveniami, 
považujú sa tieto odkazy za odkazy na Príslušné právne predpisy alebo ich ustanovenia, 
ktoré boli zmenené opätovne prijaté alebo priamo či nepriamo nahrádzajú pôvodné 
Príslušné právne predpisy alebo ich ustanovenia, v ich platnom znení. V prípade, ak sa 
niektoré ustanovenie tejto zmluvy ukáže (alebo sa neskôr stane) neplatným alebo 
neúčinným alebo neaplikovateľným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, 
ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa zaväzujú dohodou nahradiť neplatné 
alebo neúčinné alebo neaplikovateľné ustanovenie novým ustanovením, ktoré zodpovedá 
pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného alebo neaplikovateľného 
ustanovenia a to v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia výzvy jednej zmluvnej 
strany druhej zmluvnej strane. 

 
5. Zmluva sa vyhotovuje v 7-ich vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých po jej 

podpísaní zmluvnými stranami prenajímateľ dostane 5 a nájomca 2 vyhotovenia. 
 
6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akýchkoľvek sporov z tejto zmluvy alebo na 

základe tejto zmluvy bude ich riešenie v právomoci príslušných slovenských súdov za 
použitia slovenského práva. 

 
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za 

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

 
8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a 

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

 
9. Zánikom účinnosti tejto zmluvy nie je dotknutá účinnosť tých ustanovení zmluvy, ktorých 

účinnosť podľa tejto zmluvy a/alebo vzhľadom na ich úpravu a/alebo povahu má trvať aj 
po skončení účinnosti tejto zmluvy.  

 
 
 
 
 
 Bratislave dňa.............................   V Bratislave dňa............................ 
 
Prenajímateľ:      Nájomca: 
Hlavné mesto SR Bratislava              VODOTIKA – MG, spol. s r.o. 
 
 
 
...............................................................  .......................................................... 
          JUDr. Ivo Nesrovnal                                Ing. Miloš Kedrovič 
                      primátor                                                       konateľ spoločnosti 
 
        



Výpis  
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 

MsZ  konaného dňa 11. 5. 2015 
___________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 4 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov  v 
Bratislave,  k. ú. Petržalka, parc. č. 5398/2, 5399, 5400/1, 5400/2, 5400/3, 5402/1, 5402/2, 
5402/3, 5403/1, 5403/2 pre spoločnosť VODOTIKA – MG, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave 
 

      Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ preradila 
materiál na mimoriadne rokovanie komisie 25.5.2015 a žiada materiál doplniť 
o informáciu, či bolo vydané platné stavebné povolenie, ktoré by nejakým spôsobom 
súviselo s predmetnými parcelami 

 
 

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 12.5.2015 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 
pozemkov v Bratislave,  k. ú. Petržalka, parc. č. 5398/2, 5399, 5400/1, 5400/2, 5400/3, 
5402/1, 5402/2, 5402/3, 5403/1, 5403/2, pre spoločnosť VODOTIKA - MG, spol. s r.o.,  so 
sídlom v Bratislave 

kód uzn.: 5.3 
5.3.1 
5.3.5 

Uznesenie č. 78/2015 
     zo dňa 14. 05. 2015 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  
schváliť   ako   prípad  hodný  osobitného  zreteľa  podľa   § 9a  ods.  9  písm.  c)  zákona  
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku 
registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Petržalka, LV č. 1748, 2644: 

- časť parc. č.  5398/2 - ostatné plochy vo výmere 151 m2,  
- časť parc. č. 5399 - ostatné plochy vo výmere 1 143 m2, 
- časť parc. č. 5400/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 141 m2, 
- parc. č. 5400/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 085 m2 v celosti, 
- parc. č. 5400/3 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 35 m2 v celosti, 
- parc. č. 5402/1 - ostatné plochy vo výmere 163 m2 v celosti, 
- časť parc. č. 5402/2 - ostatné plochy vo výmere 1 582 m2, 
- časť parc. č. 5402/3 - ostatné plochy vo výmere 81 m2, 
- parc. č. 5403/1 - ostatné plochy vo výmere 654 m2 v celosti, 
- parc. č. 5403/2 - ostatné plochy vo výmere 762 m2 v celosti, 

celkovo 5 797 m2, spoločnosti VODOTIKA – MG, spol. s r.o., so sídlom Bosákova 7 
v Bratislave, IČO 35761806, za účelom revitalizácie jestvujúceho parku v lokalite Šusteková-
Bosáková-Lužná, od účinnosti zmluvy na dobu určitú 3 roky, za nájomné: 

-    finančné plnenie - 1,00 Eur/m2/rok, ročné nájomné predstavuje 5 797,00 Eur, 

- vecné plnenie - ročné náklady na vybudovanie, správu a pravidelnú údržbu parku, 
komunikačných plôch v areáli počas doby nájmu, 

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude s nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote 
nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.   

- - -  

 
 
 
 



 


