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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 stavieb Trolejbusová trať 
konečná Gaštanová, Prestupná integrovaná zastávka MHD na Radlinského ulici v Bratislave, 
k. ú. Staré Mesto, Trolejbusová trať Trenčianska, k. ú. Nivy, spoločnosti Dopravný podnik 
Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom na Olejkárskej 1 v Bratislave, IČO 00 492 736, za 
účelom zabezpečenia prevádzky a služieb mestskej hromadnej dopravy v hlavnom meste SR 
Bratislave a zabezpečenia ďalších doplnkových činností vychádzajúcich z predmetu činnosti 
nájomcu zapísaných v obchodnom registri, ktoré súvisia so zabezpečením prevádzky a služieb 
mestskej hromadnej dopravy, za nájomné vo výške účtovných odpisov podľa odpisového 
plánu nájomcu na príslušné účtovné obdobie za celý predmet nájmu, 
 
s podmienkou: 
 
Dodatok č. 088300691402 k Zmluve o nájme v znení Dodatku č. 088300691401 bude 
nájomcom podpísaný do 90 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 
mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok k nájomnej zmluve nebude nájomcom v uvedenej 
lehote podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

 
PREDMET:  Uzatvorenie Dodatku č. 088300691402 k Zmluve o nájme č. 088300691400 

uzatvorenej dňa 31.01.2014 v znení Dodatku č. 088300691401, s Dopravným 
podnikom Bratislava, a.s., predmetom ktorého bude rozšírenie predmetu 
nájmu o novovybudované stavby Trolejbusová trať konečná 
Gaštanová, Prestupná integrovaná zastávka MHD na Radlinského ulici 
v Bratislave a Trolejbusová trať Trenčianska, ktoré sú vo vlastníctve 
Hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 
ŽIADATE Ľ: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 

Olejkárska 1 
814 52 Bratislava 

 IČO: 00 492 736 
 
        
ÚČEL NÁJMU :  zabezpečenie prevádzky a služieb mestskej hromadnej dopravy 

v hlavnom meste SR Bratislave a zabezpečenie ďalších doplnkových 
činností vychádzajúcich z predmetu činnosti nájomcu zapísaných 
v obchodnom registri, ktoré súvisia so zabezpečením prevádzky 
a služieb mestskej hromadnej dopravy 

 
 
VÝŠKA NAVRHOVANÉHO NÁJOMNÉHO:   
 
Vo výške účtovných odpisov podľa odpisového plánu nájomcu na príslušné účtovné obdobie 
za celý predmet nájmu.  
Nájomca je v zmysle článku III ods. 4 Zmluvy o nájme č. 088300691400 povinný „vyhotoviť 
vždy na začiatku účtovného obdobia odpisový plán prenajatého majetku osobitne za každé 
účtovné obdobie počas trvania doby nájmu, počnúc dňom odovzdania majetku ...“ a v zmysle 
článku III ods. 5 „pri zmenách odpisového plánu (vyradenie, priradenie, technické 
zhodnotenie majetku) počas účtovného obdobia nájomca vyhotoví upravený odpisový plán, 
ktorý je povinný preukázateľne doručiť v listinnej forme a elektronickej čitateľnej forme 
vhodnej na ďalšie spracovanie prenajímateľovi najneskôr do 10 dní od vykonania zmeny.“ 
 
 
LEHOTA NA PODPÍSANIE DODATKU : 
 
V návrhu uznesenia bola stanovená 90 dňová lehota na podpísanie tohto dodatku zo strany 
nájomcu z toho dôvodu, že tento dodatok pred jeho podpísaním nájomcom musí hlavné mesto 
predložiť na schválenie na Riadiacom orgáne pre OPBK.  
 
 
SKUTKOVÝ STAV : 
   

Dňa 31.01.2014 bola uzatvorená Zmluva o nájme č. 08 83 0069 14 00 (ďalej len 
„zmluva“) medzi Hlavným mestom SR Bratislavou ako prenajímateľom a Dopravným 
podnikom Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len „DPB, a.s.“) ako nájomcom. Predmetom 



zmluvy sú pozemky, budovy a stavby – stavebné objekty a hnuteľný majetok vo vlastníctve 
hlavného mesta, prenajatý nájomcovi za účelom zabezpečenia prevádzky a služieb mestskej 
hromadnej dopravy v Hlavnom meste SR Bratislave a zabezpečenia ďalších doplnkových 
činností vychádzajúcich z predmetu činnosti nájomcu zapísaných v obchodnom registri, ktoré 
súvisia so zabezpečením prevádzky a služieb mestskej hromadnej dopravy. Zmluva o nájme 
bola uzatvorená na dobu určitú - 15 rokov počnúc dňom 01.02.2014. Nájomné bolo stanovené 
vo výške 1 811 014,00 Eur. 

Dňa 03.10.2014 bol uzatvorený Dodatok č. 088300691401 k uvedenej zmluve, 
predmetom ktorého sú novovybudované stavby Trolejbusová trať Pražská – Hroboňová 
a Trolejbusová trať Patrónka – Vojenská nemocnica, v k. ú. Staré Mesto, ktoré boli vložené 
do nájmu DPB, a.s. Nájomné za tieto stavby uhrádza nájomca od 01.01.2015 vo výške 
účtovných odpisov podľa odpisového plánu. Výška účtovných odpisov za rok 2015 za celý 
predmet nájmu bola v sume 2 075 935,66 Eur. 

 
V súvislosti  s dobudovaním stavieb Trolejbusová trať konečná Gaštanová, Prestupná 

integrovaná zastávka MHD na Radlinského ulici a Trolejbusová trať Trenčianska 
predkladáme na schválenie nájom týchto stavieb DPB, a.s. formou dodatku k zmluve. 
Stavebníkom týchto stavieb bolo Hlavné mesto SR Bratislava v zastúpení Generálneho 
investora Bratislavy. Stavby boli zrealizované cez Operačný program Bratislavský kraj, 
spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Stavby boli skolaudované 
a zaradené do majetku mesta, kde musia v zmysle podmienok čerpania fondov zostať a sú 
poistené. 

 
Ide o nasledovné stavby : 

 
1. Trolejbusová trať konečná Gaštanová 

 
Z technického hľadiska išlo o obnovu – rekonštrukciu a modernizáciu trolejového vedenia na 
uliciach Gaštanovej, Valašskej, Hýrošovej ulici a tiež na ulici Západný rad. Účelom bolo 
vylepšenie prejazdu trolejbusov výmenou existujúceho značne fyzicky opotrebovaného 
podvesného systému trolejového vedenia za ťahový, s tým spojená výmena armatúr, z čoho 
vyplýva aj modernizácia, nakoľko v dnešnej dobe sa používané komponenty nevyrábajú. 
Obnovou jestvujúcich úsekov tratí vznikol ucelený dopravný systém trolejových tratí, ktorý 
spočíva v napojení na dobudované prepojenie trolejbusovej trate Pražská – Hroboňová 
s vozovňou Hroboňová po jestvujúcej trati na Lovinského ulici, obnovou trakčného vedenia 
na Gaštanovej ulici s vyústením po Valašskej ulici do Mlynskej doliny, na križovatku 
Patrónka a jeho dobudovaní po Lamačskej ceste až po možné prepojenie trolejbusovej trate 
k OD TESCO Lamač. Obnovou (rekonštrukciou a modernizáciou) trolejového vedenia 
trolejbusov sa zabezpečilo vylepšenie technického stavu trolejového vedenia trolejbusov 
a tým je vyriešený bezproblémový prejazd trolejbusov na konečnej Gaštanová v smere na 
križovatku Patrónka. Modernizáciou trolejbusovej trate došlo k zníženiu neproduktívnych 
kilometrov, zníženiu negatívnych vplyvov na životné prostredie, ako sú škodlivé emisie 
a hluk. 
 
V tabuľke je uvedený stavebný objekt, ktorý bol po ukončení prác odovzdaný do užívania 
DPB, a.s. Predmetný objekt tvorí predmet vloženia do nájmu. Výška sumy je vypočítaná ako 
suma vrátane DPH, zložená zo stavebných prác a nákladov na projektovú dokumentáciu. 
 
 
 



stavba Trolejbusová tra ť konečná Gaštanová 
SO 1 Rekonštrukcia trolejbusovej trate 279 752.35 
PD + 
DPH Náklady na projektovú dokumentáciu 17 583.89 

spolu 297 336.24  
 

2. Vybudovanie prestupnej integrovanej zastávky MHD na Radlinského ulici 
 
Z technického hľadiska išlo o vybudovanie nových zastávok tzv. Viedenského typu na 
Radlinského ulici (pred daňovým úradom):  
Pre zastávku v smere do centra :  

- vybudovanie vyvýšeného nástupišťa, čo znamená stavebné úpravy v telese jazdného 
pruhu 

- vybudovanie nástupišťa prístreškami a štandardným vybavením zastávok v potrebnej 
kapacite, 

v smere z centra : 
- vybudovanie novej prestupnej zastávky pred daňovým úradom s vyvýšeným 

nástupišťom 
- vybavenej prístreškami v potrebnej kapacite, automatom na CL, 
- zrušenie zastávky Vazovova medzi Vazovovou a Wilsonovou ulicou. 

Z dopravno-prevádzkového hľadiska sa realizáciou stavby integrovanej zastávky dosiahla 
integrácia 5 zastávok, vznikla jedna spoločná zastávka pre električky a autobusy, zvýšil sa 
tým komfort cestovania MHD a najmä prestupovania na spoločnej obojstrannej zastávke 
situovanej pred daňovým úradom. 
 
V tabuľke je uvedený stavebný objekt, ktorý bol po ukončení prác odovzdaný do užívania 
DPB, a.s. Predmetný objekt tvorí predmet vloženia do nájmu. Výška sumy je vypočítaná ako 
suma vrátane DPH, zložená zo stavebných prác a časti nákladov na projektovú dokumentáciu. 
 
stavba Vybudovanie integrovanej prestupnej zastávky  MHD 
SO 601  Prípojka NN pre automaty CL 4 058.98 
PD  projektová dokumentácia - časť 384.73 

spolu 4 443.71  
 

3. Trolejbusová trať Trenčianska 
 
Z technického hľadiska išlo o dobudovanie dvojstopého trolejového vedenia na Trenčianskej 
ulici v úseku križovatka Ružová dolina – koniec Trenčianskej ulice a jednostopového vedenia 
v obratisku na konci Trenčianskej ulice, vrátane trakčných stožiarov a dozbrojenie meniarne 
Ružová dolina. 
Realizáciou trolejbusovej trate došlo k zefektívneniu organizácie dopravy presunom výkonov 
z autobusovej dopravy na trolejbusovú dopravu predĺžením trakčného vedenia o 0,87 km 
a s tým súvisiacim následným znížením emisií. Realizáciou projektu bola vybudovaná trať, 
ktorá je predpokladom pre predĺženie trolejového vedenia po Bajkalskej ulici v smere na 
Prievozskú s napojením do jestvujúcej siete trakčného vedenia na území hlavného mesta SR 
Bratislavy. Prepojenosť s Bratislavskou integrovanou dopravou v smeroch na Pezinok, 
Modra, Senec a centrum mesta. 
 
V tabuľke je zoznam stavebných objektov, ktoré boli po ukončení prác odovzdané do majetku 
mesta a do užívania DPB, a.s. Predmetné objekty tvoria predmet vloženia do nájmu. Výška 



sumy je vypočítaná ako suma vrátane DPH, zložená zo stavebných prác a nákladov na 
projektovú dokumentáciu. 
 
stavba Trolejbusová tra ť Trenčianska 
SO 1 Trolejové vedenie 253 888.63 
SO 2 Napájacie vedenie 98 115.53 
SO 3 Ovládanie výhybky 4 757.35 
SO 4 Dozbrojenie meniarne Ružová dolina 66 179.28 

Štúdie, posudky,   PD 
projektová dokumentácia 16 541.00 

spolu 439 481.79  
 
Návrh na schválenie nájmu stavieb trolejbusových tratí a prestupnej integrovanej zastávky 
MHD spoločnosti DPB, a.s., 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 hlavné mesto vybudovalo tieto stavby pre potreby a na zlepšenie fungovania 
mestskej hromadnej dopravy, ktorej prevádzkovateľom je DPB, a.s. 
 
 
STANOVISKÁ K NÁJMU  : 
 
Oddelenie územného rozvoja mesta : Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, 
v znení zmien a doplnkov stanovuje pre územie, ktorého súčasťou sú záujmové pozemky, 
funkčné využitie územia : námestia a ostatné komunikačné plochy, územie stabilizované. Ide 
o verejne prístupné nezastavané plochy v meste, ohraničené inými funkčnými plochami. Pod 
úrovňou terénu je možné umiestňovať zariadenia a vedenia technickej infraštruktúry, 
podzemné parkovacie garáže, podjazdy, podchody pre chodcov, prevádzky občianskej 
vybavenosti určenej pre širokú verejnosť. Súčasťou plôch námestí a koridorov sú spravidla : 
zeleň, mestský mobiliár, prvky verejného osvetlenia, prvky dopravného značenia, výtvarné 
umelecké diela. 
 
Súhrnné stanovisko za oblasť dopravy : 
Oddelenie dopravného inžinierstva vo svojom stanovisku uviedlo, že k uzatvoreniu dodatku 
k zmluve nemajú pripomienky. 
Referát cestného správneho orgánu k uzatvoreniu dodatku nemá pripomienky. 
Oddelenie správy komunikácií  súhlasí s uzatvorením dodatku k zmluve pre DPB, a.s., na 
všetky tri stavby, pretože sú evidované na účtoch OSK ako stavby DPB.  
 
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene sa vyjadrilo, že uzatvorenie dodatku nie je 
v rozpore so záujmami životného prostredia, ochranou mestskej zelene, územnou ani 
druhovou ochranou prírody a krajiny. 
 
Stanovisko technickej infraštruktúry : je bez pripomienok. 
 
Oddelenie miestnych daní a poplatkov : neeviduje voči žiadateľovi žiadne pohľadávky. 
 
Finančné oddelenie : oznámilo, že eviduje v dostupných dokladoch a informáciách, ktoré boli 
doručené na ich oddelenie za obdobie od 1. 1. 2004 do 28. 10. 2015, zostatok nedaňových 
pohľadávok voči DPB, a.s. vo výške 13 153,25 Eur. 
 
 



Oddelenie legislatívno-právne : neeviduje voči žiadateľovi súdny spor. 
 
Starosta mestskej časti Bratislava – Staré Mesto – nemá výhrady voči nájmu predmetných 
stavieb za predpokladu, že dotknuté stavby budú využité v súlade s funkčným využitím 
a platnou reguláciou v zmysle územného plánu. 
Starosta mestskej časti Bratislava – Ružinov – o stanovisko bolo požiadané listom zo dňa 
12.06.2015 a vyžiadané podklady boli doplnené listom zo dňa 30.09.2015. 
 
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 24. 11. 2015 na internete a  na 
úradnej tabuli svoj zámer prenajať predmetné stavby Trolejbusová trať konečná 
Gaštanová, Prestupná integrovaná zastávka MHD na Radlinského ulici v Bratislave                    
a Trolejbusová trať Trenčianska z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 









































































































DODATOK  č. 08 83 0069 14 02 
k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0069 14 00 

 
Zmluvné strany: 
 
1. Prenajímateľ : Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,  

Sídlo : Primaciálne nám. 1,  814 99  Bratislava 
Zastupuje : JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Bankové spojenie : Československá obchodná banka, a.s. 
Číslo účtu (IBAN): SK28 7500 0000 0000 2582 8023 
BIC (SWIFT) : CEKOSKBX 
IČO : 00 603 481 
DIČ : 2020372596 
IČ DPH : nie je platiteľom DPH 

 
(ďalej len „prenajímateľ“ ) 

 
a 
 
2. Nájomca : Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 
 Sídlo :    Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 

Zastupuje : Ing. Milan Urban, predseda predstavenstva 
IČO :  00 492 736 
Registrácia : Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 607/B  
Bankové spojenie : ........................................ 
Číslo účtu (IBAN): ......................................... 
BIC (SWIFT) : ................................... 
DIČ : ………………… 
IČ DPH : ………………… 

 
(ďalej len „nájomca“) 

 
(„prenajímateľ“ a „nájomca“ ďalej aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako 
„Zmluvná strana“)  
 
 

Článok I 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 31.01.2014 Zmluvu o nájme č. 088300691400 v znení 

Dodatku č. 088300691401 zo dňa 03.10.2014 (ďalej len „Zmluva“). Predmetom Zmluvy 
je nájom pozemkov, budov a stavieb – stavebných objektov a hnuteľného majetku vo 
vlastníctve prenajímateľa, prenechaný nájomcovi do nájme za účelom zabezpečenia 
prevádzky mestskej hromadnej dopravy v hlavnom meste SR Bratislave, zabezpečenia 
služieb mestskej hromadnej dopravy v hlavnom meste SR Bratislave a zabezpečenia 
ďalších doplnkových činností vychádzajúcich z predmetu činnosti nájomcu zapísaných 
v obchodnom registri, ktoré súvisia so zabezpečením prevádzky a služieb mestskej 
hromadnej dopravy. Zmluva o nájme bola uzatvorená na dobu určitú 15 rokov. Nájomné 
bolo stanovené vo výške účtovných odpisov podľa odpisového plánu nájomcu na 
príslušné účtovné obdobie za celý predmet nájmu. 



 - 2 - 

 
2. Zmluvné strany sa z dôvodu vybudovania nových stavieb Trolejbusová trať konečná 

Gaštanová, Prestupná integrovaná zastávka MHD na Radlinského ulici v Bratislave, k.ú. 
Staré Mesto a Trolejbusová trať Trenčianska, k.ú. Nivy dohodli na uzatvorení tohto 
Dodatku č. 088300691402 k Zmluve (ďalej len „Dodatok č. 2“). 

 
3. Predmet nájmu stavba Trolejbusovej strate konečná Gaštanová, stavba Prestupnej 

integrovanej zastávky MHD na Radlinského ulici v Bratislave a stavba Trolejbusová trať 
Trenčianska sú vo výlučnom vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy ako 
prenajímateľa a boli spolufinancované z fondov Európskej únie (Operačný program 
Bratislavský kraj), názov projektu Trolejbusová trať konečná Gaštanová, kód ITMS 
22310220011,  názov projektu Vybudovanie prestupnej integrovanej zastávky MHD na 
Radlinského ulici, kód ITMS 223102200015, názov projektu Trolejbusová trať 
Trenčianska, kód ITMS 22310220014.  

 
4. Nájom stavieb Trolejbusová trať konečná Gaštanová, Prestupná integrovaná zastávka 

MHD na Radlinského ulici v Bratislave, k.ú. Staré Mesto a Trolejbusová trať 
Trenčianska, k.ú. Nivy bol nájomcovi schválený uznesením Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. ...../2015 zo dňa ..., ktorého odpis je neoddeliteľnou 
súčasťou tohto Dodatku č. 2 ako jeho príloha č. 1. 

 
 

Čl. II  
Zmeny zmluvy 

 
1. V článku II ods. 3 sa dopĺňa text : 
 

• „Stavby – stavebné objekty (príloha č. 2 až 5 k Dodatku č. 2) : 
 
Stavba trolejbusovej trate konečná Gaštanová, k.ú. Staré Mesto  
Obstarávacia cena :    297 336,24 Eur 
 
Stavba prestupnej integrovanej zastávky MHD na Radlinského ulici, k.ú. Staré Mesto 
Obstarávacia cena :      4 443,71 Eur 
 
Stavba trolejbusovej trate Trenčianska, k.ú. Nivy 
Obstarávacia cena :    439 481,79 Eur.“   
   
 

2. V článku V sa dopĺňa nový odsek 7 : 
 

„7. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomné za stavby – stavebné objekty uvedené 
v prílohe č. 2 tohto Dodatku č. 2 bude stanovené dohodou vo výške účtovných 
odpisov podľa odpisového plánu nájomcu na príslušné účtovné obdobie. Zmluvné 
strany sa dohodli, že nájomca bude povinný platiť nájomné za stavby – stavebné 
objekty, uvedené v prílohe č. 2 tohto Dodatku č. 2, od 01.01.2016. 

 
3. Ostatné časti zmluvy zostávajú nezmenené. 
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Čl. III 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 2 uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za 

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

 
2. Dodatok k zmluve sa vyhotovuje v 8-ich vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých 

po jej podpísaní prenajímateľ obdrží  6 a nájomca 2 vyhotovenia. 
  
3. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa 
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. 

 
 

 
V Bratislave dňa  .................................  V Bratislave dňa  ................................ 
 
 
Prenajímateľ :      Nájomca :   
Hlavné mesto SR Bratislava    Dopravný podnik Bratislava,  

akciová spoločnosť 
 
 
 
.............................................................  .............................................................. 
JUDr. Ivo N e s r o v n a l    Ing. Milan U r b a n 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy  predseda predstavenstva 
 
 





 
Výpis  

zo zasadnutia  komisie finan čnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ   
konaného d ňa 23.11.2015 

___________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 16 

Návrh schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa týkajúceho sa nájmu stavieb 
Trolejbusová tra ť konečná Gaštanová, Prestupná integrovaná zastávka MHD na  
Radlinského ulici v Bratislave a Trolejbusová tra ť Trenčianska, spolo čnosti Dopravný 
podnik Bratislava, akciová spolo čnos ť, so sídlom v Bratislave  
 

Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť 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 stavieb Trolejbusová 
trať konečná Gaštanová, Prestupná integrovaná zastávka MHD na Radlinského ulici v Bratislave, k. ú. 
Staré Mesto, Trolejbusová trať Trenčianska, k. ú. Nivy, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, 
akciová spoločnosť, so sídlom na Olejkárskej 1 v Bratislave, IČO 00 492 736, za účelom 
zabezpečenia prevádzky a služieb mestskej hromadnej dopravy v hlavnom meste SR Bratislave 
a zabezpečenia ďalších doplnkových činností vychádzajúcich z predmetu činnosti nájomcu 
zapísaných v obchodnom registri, ktoré súvisia so zabezpečením prevádzky a služieb mestskej 
hromadnej dopravy, za nájomné vo výške účtovných odpisov podľa odpisového plánu nájomcu na 
príslušné účtovné obdobie za celý predmet nájmu, 
 
s podmienkou: 
 
Dodatok č. 088300691402 k Zmluve o nájme v znení Dodatku č. 088300691401 bude nájomcom 
podpísaný do 90 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR 
Bratislavy. V prípade, že dodatok k nájomnej zmluve nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaný, 
toto uznesenie stratí platnosť.  
 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 9, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 2   
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 23.11.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavieb 
Trolejbusová trať konečná Gaštanová, Prestupná integrovaná zastávka MHD                      
na Radlinského ulici v Bratislave a Trolejbusová trať Trenčianska, spoločnosti 
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave   

kód uzn.: 5.3 
5.3.1 
5.3.5 

 

Uznesenie č. 211/2015 
     zo dňa 26. 11. 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 stavieb Trolejbusová trať 
konečná Gaštanová, Prestupná integrovaná zastávka MHD na Radlinského ulici v Bratislave, 
k. ú. Staré Mesto, Trolejbusová trať Trenčianska, k. ú. Nivy, spoločnosti Dopravný podnik 
Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom na Olejkárskej 1 v Bratislave, IČO 00492736,  za 
účelom zabezpečenia prevádzky a služieb mestskej hromadnej dopravy v hlavnom meste SR 
Bratislave a zabezpečenia ďalších doplnkových činností vychádzajúcich z predmetu činnosti 
nájomcu zapísaných v obchodnom registri, ktoré súvisia so zabezpečením prevádzky a služieb 
mestskej hromadnej dopravy, za nájomné vo výške účtovných odpisov podľa odpisového 
plánu nájomcu na príslušné účtovné obdobie za celý predmet nájmu, 
 
s podmienkou: 
 
Dodatok č. 088300691402 k Zmluve o nájme v znení Dodatku č. 088300691401 bude 
nájomcom podpísaný do 90 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 
mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok k nájomnej zmluve nebude nájomcom v uvedenej 
lehote podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť.  

- - - 

 



Gaštanová – Zap. rad - troleje 
 

   
 

   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



Trenčianska ul. – troleje 
 

   
 

   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



Radlinského ul. – integrované zastávky 
 
 

   
 

   
 
  


