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Návrh uznesenia  
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 
 

schvaľuje 
 
 

neodpustenie dlhu v sume 64 119,16 Eur spoločnosti Južné mesto IS, s.r.o. so sídlom Poštová 3 
v Bratislave, IČO 46732489, ktorý predstavuje nájomné za obdobie od 1.7.2013 do 18.11.2014 
zo Zmluvy o nájme pozemku č. 08-83-0173-12-00 a sankcie za omeškanie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                            DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
PREDMET:  Návrh na odpustenie dlhu v sume 64 119,16 Eur   
 
DLŽNÍK:  Južné mesto IS, s.r.o., Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO: 46 732 489 
   
ŠPECIFIKÁCIA POH ĽADÁVKY:  Dlh  predstavuje sumu  64 119,16 Eur : 
- Dlžné nájomné za obdobie od 1.7.2013 do 18.11.2014 :     55 470,53 Eur 
- Inflácia za r. 2013 za obdobie od 1.4.2014 do 18.11.2014:      357,83 Eur 
- Zmluvná pokuta :                                                                    7 672,62 Eur 
- Úrok z omeškania :                                                                    698,18 Eur 
 
SKUTKOVÝ STAV: 

Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0173 12 00 zo dňa 3.4.2012, v znení Dodatkov                
č. 08 83 0173 12 01 zo dňa 21.8.2012 a č. 08 83 0173 12 02 zo dňa 23.1.2013 hlavné mesto SR 
Bratislava prenajalo spoločnosti Južné mesto IS, s.r.o., Poštová 3, 811 06 Bratislava (pôvodný 
nájomca CRESCO  POPPER INVESTMENT a.s., Poštová 3, 811 06 Bratislava) časť pozemku 
registra „C“ v k.ú. Petržalka, parc. č. 3026 – ostatné plochy, odčlenený GP č. 10/2011 zo dňa 
24.1.2011 ako „Cesta 2“ vo výmere 3351 m2, za účelom úpravy komunikácie a napojenie na 
križovatku, vybudovanie chodníkov a zastávok MHD pre stavbu „Zóna C2 – Južné mesto – 
Bratislava, Petržalka, Primárna infraštruktúra“. Nájom bol dohodnutý na dobu neurčitú. 
Nájomné bolo stanovené vo výške 40 212,00 Eur/rok. Upravené bolo v závislosti od miery 
inflácie za rok 2013 (t.j. 357,83 Eur) na sumu 40 569,83 Eur/rok. 

Dňa 23.4.2013 bolo vydané právoplatné Kolaudačné rozhodnutie č. A/2013/00916/STE  
o povolení užívania časti objektu – SO -07.2 Napojenie na cestu I/2 – 1. etapa k stavbe „Južné 
mesto, Bratislava-Petržalka, Primárna infraštruktúra zóna C2-C4 (Komunikácie a inžinierske 
siete). 

Zmluvou č. 05 88 0552 14 00 o bezodplatnom prevode vlastníctva ku stavebným 
objektom, uzatvorenou medzi spoločnosťou Južné mesto, s.r.o., Poštová 3, 811 06 Bratislava, 
IČO: 46 595 236 a Hlavným mestom SR Bratislavou, podpísanou dňa 14.11.2014, zverejnenou 
dňa 18.11.2014, ktorá nadobudla účinnosť dňa 19.11.2014, prešli vybudované stavebné objekty 
SO-07.2 Napojenie na cestu I/2 – 1. etapa a Dopravné značenie k stavbe „Južné mesto, 
Bratislava-Petržalka, Primárna infraštruktúra zóna C2-C4 (Komunikácie a inžinierske siete)“, 
vybudované na pozemku parc. č. 3026, k. ú. Petržalka, v lokalite blízkosti Orechovej cesty 
v Bratislave, do majetku Hlavného mesta SR Bratislavy.  

Dňom 18.11.2014 Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0173-12-00, v znení dodatkov 
stratila platnosť (čl. II ods. 4 zmluvy). Nájomné bolo uhradené do 30.06.2013. 

Dňa 15.10.2014 bola  na magistrát doručená žiadosť spoločnosti Južné mesto IS, s.r.o. 
o odpustenie nájomného za rok 2013 a 2014 (od 3.5.2013 do 18.11.2014). Svoju žiadosť 
žiadateľ odôvodňuje tým, že kolaudačné rozhodnutie na stavbu SO – 07.2 Napojenie na cestu 
I/2 – 1. etapa nadobudlo právoplatnosť dňa 23.4.2013, pričom dňa 2. mája 2013 žiadateľ 
odovzdal hlavnému mestu kompletnú dokumentáciu potrebnú k prevzatiu komunikácie do 
majetku hlavného mesta a navrhol odplatné odovzdanie vybudovaných investícii do majetku 
hlavného mesta za symbolické 1,00 Eur. Predmet nájmu neužíval a ani nemal finančný osoh            
z prenájmu od tretích osôb. Od kolaudácie komunikáciu užíva verejnosť.  

Listom zo dňa 12.6.2013 bol žiadateľ oboznámený, že hlavné mesto trvá na 
bezodplatnom odovzdaní vybudovaných investícii do majetku hlavného mesta a bol mu 
predložený návrh Zmluvy o bezodplatnom odovzdaní stavebného objektu, na ktorý žiadateľ 
reagoval až e-mailom zo dňa 5.9.2014.  

Dôvodom zdĺhavého preberacieho procesu bola skutočnosť, že stavebné objekty, ktoré 
mali byť odovzdávané do majetku hlavného mesta, boli predané na základe uzatvorenej Kúpnej 
zmluvy zo dňa 25.04.2014, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 2.10.2014, medzi spoločnosťou Južné 



mesto, s.r.o. ako kupujúcim a spoločnosťou Južné mesto IS, s.r.o. ako predávajúcim, t. zn.  
odovzdané stavebné objekty hlavné mesto prebralo od iného subjektu ako od nájomcu.  

Žiadateľ požiadal o odpustenie nájomného aj z dôvodu, že považuje za nespravodlivé, 
aby platil naďalej nájomné, ktoré mu bolo fakturované aj po kolaudácii stavby, nakoľko 
predmet nájmu užívala verejnosť. 

Okrem dlžného nájomného za obdobie od 01.07.2013 do 18.11.2014 v sume 55 828,36 
Eur so zohľadnením miery inflácie za rok 2013 sú v celkovej dlžnej sume 64 119,16 Eur 
navrhnutej na odpustenie započítané aj sankcie za omeškanie platieb nájomného, a to:  
- zmluvná pokuta vo výške 7 672,62 Eur a úrok z omeškania vo výške 698,18 Eur.  

 
 

S poukazom na čl. 80 ods. 2 písm. r) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy a § 14 ods. 4 
Všeobecne záväzného nariadenia č. 18/2011 o Zásadách hospodárenia s majetkom hlavného 
mesta Slovenskej republiky odpustiť dlh v sume nad 3 500,00 Eur možno len so súhlasom  
mestského zastupiteľstva.  

 
Materiál bol prerokovaný v mestskej rade dňa 14. 5. 2015, kde nebolo prijaté 

uznesenie. 





















































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

MsZ  konaného dňa 11. 5. 2015 
___________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 32 
Návrh na odpustenie dlhu v sume 64 119,16 Eur spoločnosti Južné mesto IS, s.r.o. so sídlom 
v Bratislave 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ 
schváliť odpustenie dlhu v sume 64 119,16 Eur spoločnosti Južné mesto IS, s.r.o. so sídlom 
Poštová 3 v Bratislave, IČO 46732489, ktorý predstavuje nájomné za obdobie od 1.7.2013 do 
18.11.2014 zo Zmluvy o nájme pozemku č. 08-83-0173-12-00 a sankcie za omeškanie 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 12 , za: 0 , proti: 9  , zdržal sa: 3  
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 12.5.2015 
 
 
 


