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         kód uzn. 5.3 
          5.3.1     
                

NÁVRH UZNESENIA 
 

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,  
 
1. predĺženie doby nájmu v Nájomnej zmluve č. 07 83 0166 04 00 na dobu určitú                  
do 31.08.2039, 
2. predĺženie doby nájmu v Zmluve o nájme č. 07 83 0363 06 00 na dobu určitú                    
do 31.08.2039, 
3. nájom časti pozemku registra „E“ 5799 vo výmere 11 m2 a časti pozemku registra „E“          
parc. č. 5800 vo výmere 219 m2  za účelom vytvorenia rekonštrukcie vstupného priestoru 
a nájom časti pozemku registra „E“ parc. č. 5799 vo výmere 79 m2 a časti pozemku registra 
„E“ parc. č. 5800 vo výmere 211 m2  za účelom vytvorenia komunikačných a obslužných 
plôch 
alt. 1: za nájomné vo výške 4.597,50 Eur ročne,   
alt. 2: za nájomné vo výške 1,00 Eur ročne, 
v k. ú. Petržalka, pre Zemegulu, s.r.o., so sídlom Sládkovičova 4 v Bratislave,  IČO 35 865 
393, 
 
s podmienkou: 
 
Dodatky k nájomným zmluvám budú nájomcom podpísané do 30 dní od schválenia uznesenia 
v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatky k nájomným 
zmluvám nebudú nájomcom v uvedenej lehote podpísané, toto uznesenie stratí platnosť. 

Návrh na schválenie predĺženia nájomných zmlúv vyššie špecifikovaných nehnuteľností       
v k. ú. Petržalka 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 predkladáme z dôvodu, 
že žiadateľ Zemegula, s.r.o. má prenajaté vyššie uvedené nehnuteľnosti za účelom 
prevádzkovania vyhliadkovej reštaurácie a kaviarne a vyhliadkovej terasy nad oceľovým 
telesom kupoly a za účelom úpravy stavby na parc. č. 5100/1 a parc. č. 5101/2 ako prístup 
k stavbe a zeleň, parc. č. 5100/1,2 počas letnej sezóny ako pláž, mimo letnej sezóny ako 
prístup k stavbe, plní si svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy. Žiadateľ má záujem 
o prevádzkovanie vyhliadkovej veže UFO aj naďalej, avšak z dôvodu nutnej investície          
za účelom rekonštrukcie vstupného priestoru je potrebné predĺžiť dobu nájmu podľa žiadosti 
nájomcu do 31.08.2039. Zároveň bude vybudované nové turistické centrum, ktoré po 
kolaudácii bude s celým vstupným priestorom odovzdané do vlastníctva Hlavného mesta SR 
Bratislavy. Ako prípad hodný osobitného zreteľa predkladáme aj nájom pozemku registra „E“                 
parc. č. 5799 a 5800 za účelom rekonštrukcie vstupných plôch a vytvorenia komunikačných 
a obslužných plôch, nakoľko sú nevyhnutné na uskutočnenie plánovanej rekonštrukcie 
a bezproblémové zásobovanie a prístup do vyhliadkovej veže UFO. 

 



Dôvodová správa 
 

  PREDMET:   Návrh na predĺženie doby nájmu nebytového priestoru v stavbe                         
na  pozemku registra „C“ parc. č. 5104/1 a pozemkov parc. č. 5101/2, 
5100/1,2 a 5099/2, k. ú. Petržalka, na Novom moste, na dobu určitú           
do 31.08.2039 a nájom pozemku registra „E“ parc. č. 5799 a 5800              
za účelom rekonštrukcie vstupných priestorov a vytvorenia komunikačných 
a obslužných plôch, na dobu určitú do 31.08.2039, pre Zemegulu, s.r.o. 
z dôvodu nevyhnutnej rekonštrukcie.  

                        
ŽIADATE Ľ:        Zemegula, s.r.o. 
                              Sládkovičova 4 
                              811 06 Bratislava 
         IČO 35 865 393 
 

  ÚČEL :                   prevádzkovanie vyhliadkovej reštaurácie a kaviarne a vyhliadkovej terasy 
nad oceľovým telesom kupoly, prístup k stavbe a zeleň, vytvorenie 
vstupných priestorov a komunikačné a obslužné plochy 

 
DOBA NÁJMU:   doba určitá 
                               Nájomná zmluva č. 07 83 0166 04 00 do 20.08.2024 
                               Zmluva o nájme č. 07 83 0363 06 00 do 05.06.2016 
 
NAVRHOVANÁ DOBA NÁJMU:   doba určitá 
                                                             Nájomná zmluva č. 07 83 0166 04 00 do 31.08.2039 
                                                             Zmluva o nájme č. 07 83 0363 06 00 do 31.08.2039 
 
VÝŠKA NÁJOMNÉHO:      
Nájomná zmluva č. 07 83 0166 04 00 – 58.272,12 Eur ročne + zápočet investícií 
Na základe Prenajímateľom schválenej výšky investície podľa ods. 2. a 3. Čl. VI Nájomnej 
zmluvy č. 07 83 0166 04 00 (ďalej „Zmluva“) vo výške 554.338,44 EUR (16.700.000,- Sk)  
bol podpísaný dňa 1.12.2009 „Zápis o odovzdaní a prevzatí budovy alebo stavby (alebo o jej 
dokončenej časti)“ (ďalej len „Protokol“), ktorým Nájomca odovzdal a Prenajímateľ prevzal 
investíciu vynaloženú Nájomcom na technické zhodnotenie majetku Prenajímateľa 
v Predmete nájmu  vo výške 583.321,64  EUR  (17.573.148,- Sk) Počnúc dňom 1.7.2005 
Prenajímateľ poskytuje Nájomcovi zľavu z nájomného stanoveného v Čl. III ods. 4 tejto 
Zmluvy postupným odpočítaním výšky investícií uvedených v Čl. VI ods. 2 tejto Zmluvy      
t. zn. vo výške 554.338,44 EUR (16.700.000,- Sk) od splatného nájomného takto: 

 a) Od výšky splatného nájomného za 1. až 20. štvrťrok sa odpočítajú Nájomcovi  vynaložené 
investície vo výške 80 %  z výšky nájomného za každý štvrťrok osobitne, zostávajúcich 20 % 
z výšky nájomného sa Nájomca zaväzuje uhrádzať v lehote podľa odseku 4 článku III tejto 
Zmluvy 

 b) Od výšky splatného nájomného za 21. až 40. štvrťrok sa odpočítajú zvyšné Nájomcom  
vynaložené investície vo výške 60 %  z výšky nájomného za každý štvrťrok osobitne, 
zostávajúcich 40 % z výšky nájomného sa Nájomca zaväzuje uhrádzať v lehote podľa odseku 
4. článku III tejto Zmluvy 

 c) Od výšky splatného nájomného za 41. až  56. štvrťrok sa odpočítajú zvyšné Nájomcom  
vynaložené investície vo výške 40 %  z výšky nájomného za každý štvrťrok osobitne, 
zostávajúcich 60 % z výšky nájomného sa Nájomca zaväzuje uhrádzať v lehote podľa odseku 
4. článku III tejto Zmluvy 



d) Od výšky splatného nájomného za 57. štvrťrok a každý ďalší nasledujúci štvrťrok  sa 
odpočítajú zvyšné Nájomcom  vynaložené investície vo výške 30 %  z výšky nájomného      
za každý štvrťrok osobitne a to až do uplynutia doby nájmu podľa Čl. II ods. 1 tejto Zmluvy 
maximálne však vo výške 554.338,44 EUR (16.700.000,- Sk). I v tomto prípade platí, že      
70 % z výšky nájomného bude Nájomca uhrádzať v lehote podľa odseku 4. článku III tejto 
Zmluvy.“ 
Zmluva o nájme č. 07 83 0363 06 00 – 2.400,44 Eur ročne 
 
NAVRHOVANÉ NÁJOMNÉ:  
 
doterajší predmet nájmu za nájomné podľa pôvodných zmlúv  
A) nájomné podľa Nájomnej zmluvy č. 07 83 0166 04 00 vo výške 58.272,12 Eur ročne 
B) nájomné podľa Zmluvy o nájme č. 07 83 0363 06 00 vo výške  2.400,44 Eur ročne 
C) nájomné za pozemok registra „E“ parc. č. 5799 a 5800 vo výmere 230 m2 za účelom 
rekonštrukcie vstupných priestorov a vo výmere 290 m2 za účelom komunikačných 
a obslužných plôch, 
alt. 1: za nájomné vo výške 4.559,50 Eur ročne,  
 časť pozemku registra „E“ parc.č. 5799 vo výmere 11 m2 a časť pozemku registra „E“ 

parc. č. 5800 vo výmere 219 m2  - terasa- 14,00 Eur/m2/rok, t. zn. 3.220,00 Eur ročne 
podľa položky 12 tabuľky č. 100 Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta 
SR Bratislavy, ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za 
vecné bremeno  

 časť pozemku registra „E“ parc. č. 5799 vo výmere 79 m2 a časť pozemku registra 
„E“ parc. č. 5800 vo výmere 211 m2 – parkovisko – 25% z 19,00 Eur/m2/rok, t. zn. 
1.377,50 Eur ročne podľa položky 182 tabuľky č. 100 Rozhodnutia č. 33/2015 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny 
predbežnej odplaty za vecné bremeno (s podmienkou, že parkovisko zostane verejné, 
nespoplatnené a nevyhradené) 

alt. 2: za nájomné vo výške 1,00 Eur ročne- návrh žiadateľa. 
 
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU NÁJMU:  
 
nebytový priestor vo výmere 649,00 m2 v stavbe na pozemku registra „C“ parc. č. 5104/1 
(nemá založený LV), pozemky registra „C“ parc. č. 5101/2, 5100/2 a 5099/2, k. ú. Petržalka, 
na Novom moste v Bratislave, zapísané na liste vlastníctva  č. 1748 a parc. č. 5100/1, k. ú. 
Petržalka, zapísaná na LV č. 2644, pozemku registra „E“ parc. č. 5799 a 5800 za účelom 
rekonštrukcie vstupných priestorov a  vytvorenia komunikačných a obslužných plôch,          
vo vlastníctve a priamej správe Hlavného mesta SR Bratislavy. 
Na časti pozemku registra „C“ parc. č. 5101/1 je vybudovaný projekt                           
„Bratislava – protipovodňová ochrana, Aktivita č. 7: zvýšenie bezpečnosti POH Dunaja v rkm 
1868,1 – 1869,2 Viedenská cesta.  
 
 
SKUTKOVÝ STAV:  
 

Nebytový priestor vo výmere 649,00 m2 v stavbe na pozemku registra „C“            
parc. č. 5104/1 a pozemky registra „C“ parc. č. 5101/2, 5100/1,2 a 5099/2,  k. ú. Petržalka,    
na Novom moste v Bratislave má na základe Nájomnej zmluvy č. 07 83 0166 04 00 (nájomné 
58.272,12 Eur ročne) a na základe Zmluvy o nájme  č. 07 83 0363 06 00  (nájomné 2.400,44 
Eur ročne) prenajaté Zemegula, s.r.o. (ďalej „ nájomca“) na dobu určitú. Nájomná zmluva     



č. 07 83 0166 04 00 v znení dodatkov 1 - 4 bola uzatvorená za  účelom prevádzkovania 
vyhliadkovej reštaurácie a kaviarne a vyhliadkovej terasy nad oceľovým telesom kupoly. 
Zmluva o nájme č. 07 83 0363 06 00 v znení dodatkov 1 – 4 bola uzatvorená za účelom 
úpravy stavby a parc. č. 5101/2 ako prístup k stavbe a zeleň, parc. č. 5100/1,2 počas letnej 
sezóny ako pláž, mimo letnej sezóny ako prístup k stavbe.  

Nájomca požiadal o zmenu doby nájmu na dobu určitú do 31.08.2039 z dôvodu 
havarijného stavu  vstupných priestorov (terasy) do vyhliadkovej veže UFO a nevyhnutnej 
rekonštrukcie celého vstupného priestoru. Nájomca je pripravený preinvestovať                   
cca. 600.000,00 Eur + DPH. Súčasťou novovzniknutého priestoru bude turistické informačné 
stredisko, ktoré bude bezodplatne odovzdané s celým vstupným priestorom do vlastníctva 
Hlavného mesta SR Bratislavy.  

Nájomca zároveň žiada o prenájom pozemku registra „E“ parc. č. 5799 a 5800            
za účelom rekonštrukcie vstupných priestorov a vytvorenia komunikačných a obslužných 
plôch (spevnená plocha A2 podľa prílohy žiadosti), ktoré sú nevyhnutné na uskutočnenie 
plánovanej rekonštrukcie a bezproblémové parkovanie návštevníkov vyhliadkovej veže UFO. 
Tieto spevnené plochy síce nie sú predmetom nájomných zmlúv, avšak nájomca sa stará o ich 
údržbu a opravy na vlastné náklady už 12 rokov.    

Návrh na schválenie predĺženia nájomných zmlúv vyššie špecifikovaných 
nehnuteľností       v k. ú. Petržalka 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 
predkladáme z dôvodu, že žiadateľ Zemegula, s.r.o. má prenajaté vyššie uvedené 
nehnuteľnosti za účelom prevádzkovania vyhliadkovej reštaurácie a kaviarne a vyhliadkovej 
terasy nad oceľovým telesom kupoly a za účelom úpravy stavby na parc. č. 5100/1 a           
parc. č. 5101/2 ako prístup k stavbe a zeleň, parc. č. 5100/1,2 počas letnej sezóny ako pláž, 
mimo letnej sezóny ako prístup k stavbe, plní si svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy. 
Žiadateľ má záujem o prevádzkovanie vyhliadkovej veže UFO aj naďalej, avšak z dôvodu 
nutnej investície za účelom rekonštrukcie vstupného priestoru je potrebné predĺžiť dobu 
nájmu podľa žiadosti nájomcu do 31.08.2039. Zároveň bude vybudované nové turistické 
centrum, ktoré po kolaudácii bude s celým vstupným priestorom odovzdané do vlastníctva 
Hlavného mesta SR Bratislavy. Ako prípad hodný osobitného zreteľa predkladáme aj 
nájom pozemku registra „E“ parc. č. 5799 a 5800 za účelom rekonštrukcie vstupných plôch  a 
vytvorenia komunikačných a obslužných plôch, nakoľko sú nevyhnutné na uskutočnenie 
plánovanej rekonštrukcie a bezproblémové zásobovanie a prístup do vyhliadkovej veže UFO. 
 
STANOVISKÁ K NÁJMU  : 
   
• Oddelenie usmerňovania investičnej činnosti: sa vyjadrilo, že územný plán Hlavného 

mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov stanovuje pre územie, ktorého 
súčasťou je  
- pozemok parc. č. 5100/1, funkčné využitie územia: občianska vybavenosť 
celomestského a nadmestského významu, číslo funkcie 201. Podmienky funkčného 
využitia plôch: Územie areálov a komplexov občianskej vybavenosti celomestského 
a nadmestského významu s konkrétnymi nárokmi a charakteristikami podľa funkčného 
zamerania. Súčasťou územia sú plochy zelene, vodné plochy ako súčasť parteru, 
dopravné a technické vybavenie, garáže a zariadenia pre požiarnu a civilnú obranu. 
Podiel funkcie bývania nesmie prekročiť  30% z celkových podlažných plôch nadzemnej 
časti zástavby funkčnej plochy.  
 
 



    - pozemok parc. č. 5101/2, funkčné využitie územia: krajinná zeleň, číslo funkcie 1002. 
Podmienky funkčného využitia plôch: Územie vegetácie predovšetkým 
v poľnohospodárskej krajine slúžiace na rozčlenenie veľkých plôch poľnohospodárskej 
pôdy, ako ochrana pred vetrom, sprievodná zeleň vodných tokov a ciest v krajine.      

     - pozemok parc. č. 5104/1, funkčné využitie územia: komunikácia.  
Pozemky parc. č. 5100/1 a 5101/2 sú zároveň súčasťou územia s funkčným využitím: 
inundačné územie, číslo funkcie 1300. Podmienky funkčného využitia plôch: Inundačné 
územie je územie priľahlé k vodnému toku, zaplavované vyliatím vody z koryta, 
vymedzené záplavovou čiarou najväčšej známej alebo navrhovanej úrovne vodného 
stavu, ktoré upravuje možnosti konkrétneho funkčného využitia územia.  
- Parcely sú súčasťou územia, ktoré je definované ako stabilizované územie. 
Stabilizované územie je územie mesta, v ktorom územný plán ponecháva súčasné 
funkčné využitie, predpokladá mier stavebných zásahov prevažne formou dostavieb, 
prístavieb, nadstavieb prestavieb a novostavieb, pričom sa zásadne nemení charakter 
stabilizovaného územia.  

• Oddelenie stratégie rozvoja mesta a tvorby územnoplánovacích dokumentov:                 
bez pripomienok 

• Oddelenie dopravného inžinierstva: nemá pripomienky 
• Oddelenie dopravy: sa nevyjadruje 
• Oddelenie správy komunikácií: súhlasí za podmienky, že budú dodržiavané podmienky 

pôvodných nájomných zmlúv 
• Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene: súhlasí 
• Oddelenie účtovníctva a pohľadávok: eviduje pohľadávku vo výške 279, 03 Eur (nájomca 

bol vyzvaný na úhradu tejto pohľadávky ) 
• Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií:  neeviduje pohľadávky 
• Oddelenie legislatívno-právne: neeviduje súdny spor 
• starosta mestskej časti Bratislava – Petržalka: udelil súhlas s nájmom pozemkov          

parc. č. 5101/2, 5100/1 a 5104/1 (pozemok registra „C“ parc. č. 5104/1 zodpovedá 
častiam pozemkov registra  „E“ parc. č. 5799, 5800 v priamej správe Hlavného mesta SR 
Bratislavy, parc. č. 5788, 5801, 5802 v správe mestskej časti Bratislava – Petržalka) 

• architektka hlavného mesta: podporuje predĺženie nájmu na pozemky a budovu aj nájmu 
na vyhliadkovú vežu UFO v súlade s realizáciou plánovaného investičného zámeru        
na pozemkoch hlavného mesta s tým, že žiada rekonštrukciu a dostavbu vstupných 
priestorov na úrovni pod mostným telesom na petržalskej strane riešiť nasledovne: 

- celkový architektonický výraz dostavby musí byť minimalistickým zásahom              
do architektúry Mosta SNP, riešenie musí byť nadčasové a trvalo udržateľné 
a kompozične musí rešpektovať hmotové a tvarové riešenie stavby mosta. 
Hmotovými, kompozičnými prvkami ako aj farebným a materiálovým riešením 
nesmie konkurovať hmotovým, kompozičným a materiálovým prvkom a farbe mosta, 
t. j. nesmie do súčasného vyváženého a vysoko hodnotového architektonického 
priestoru vnášať cudzie materiály a akcenty, skôr upriamiť na jednoduché formy 
a neutrálne farebné riešenia, 

- konštrukčné riešenie musí byť jednoduché s transparentnými zvislými konštrukciami 
(presklenné steny) tak, aby nebola narušená architektonická kompozícia mosta 
a základný vizuálny akcent tvorili naďalej pilóny s kaviarňou, t. j. ukotvenie 
nevyhnutných nových nosných konštrukcií do nosných prvkov mosta – pilónov,      
resp. do mostného telesa, riešiť citlivo s ohľadom na zachovanie pôvodného vizuálu 
týchto prvkov, 

- transparentnosť je dôležitá aj z dôvodu umožnenia priehľadov z terasy pod mostom      
do okolia, najmä smerom k rieke a smerom k Starému Mestu, 



- riešenie musí spĺňať základné funkčné požiadavky atraktívneho vstupného priestoru: 
z hľadiska orientácie musí byť prístup jasne viditeľný, ako aj bariérové (schodište) 
a bezbariérové sprístupnenie 1. nadzemnej úrovne (úroveň súčasnej terasy) a interiér 
musí byť chránený pred poveternostnými vplyvmi, 

- bezbariérovosť by spĺňala stavba výťahu z úrovne terénu – tento by mal byť riešený 
transparentnými obvodovými konštrukciami a jeho technické riešenie priznané. 

Zapracované v čl. V ods. 9 Dodatku č. 07 83 0166 04 05 k Zmluve o nájme                                
č. 07 83 0166 04 00. 
Poznámka: V čl. V ods. 8 Dodatku č. 07 83 0166 04 05 k Zmluve o nájme                                
č. 07 83 0166 04 00 sa nájomca zaväzuje do 30 dní odo dňa uzavretia Dodatku predložiť      
na schválenie prenajímateľovi projektovú dokumentáciu spolu s predpokladanou výškou 
a špecifikáciou investícií týkajúcich sa stavebných úprav a oprav Predmetu nájmu, ktoré budú 
vynaložené na technické zhodnotenie Predmetu nájmu, a to 1 exemplár oddeleniu nájmov 
majetku a 1 exemplár útvaru hlavnej architektky.“ 
 
 

















































































































































































































DODATOK č. 07 83 0166 04 05 K ZMLUVE  O  NÁJME  č.  07 83 0166 04 00 
 
 
Prenajímateľ:    
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 
zastúpené:   JUDr. Ivom Nesrovnalom, primátorom mesta 
peňažný ústav:  ČSOB, a.s. 
číslo účtu (IBAN):   SK5875000000000025828453 
BIC (SWIFT):  CEKOSKBX 
IČO:    00603481 
DIČ:    2020372596 
(ďalej len „prenajímateľ“) 
 
ak 
 
Nájomca:  
Zemegula, s.r.o. 
Zastúpené:  Deniel Čečetka 
sídlo: Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 
Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
Oddiel: Sro, vložka č. 29611/B    
IČO:  35 865 393  
DIČ:  2021745088 
Bankové spojenie:  UniCredit Bank a.s. Bratislava  
Číslo účtu:    131177000/1111 
Číslo telefónu:   
E-mail:   
(ďalej len „nájomca“) 
 
 
  
po vzájomnej dohode uzatvárajú tento Dodatok č. 07 83 0166 04 05 (ďalej „dodatok“) 
k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0166 04 00 uzatvorenej dňa 20.08.2004 
v znení dodatkov č. 1 - 4 (ďalej „zmluva“)  
 
 
 

Čl. I 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.08.2004 Zmluvu o nájme č. 07 83 0166 04 00, 

predmetom ktorej je nehnuteľnosť: 
a) nebytový priestor v kupole  o výmere 365 m2  pozostávajúci z hlavných a vedľajších 

priestorov, 
b) vyhliadková terasa nad oceľovým telesom kupoly,  
c) šikmý rýchlovýťah s príslušenstvom umiestnený v pylóne nachádzajúcom sa po prúde 

rieky Dunaj nižšie, 
d) nebytový priestor v 1. podzemnom podlaží, nachádzajúci sa pod dolným pylónom 

Nového mosta a pod horným pylónom Nového mosta o výmere 248 m2 



e) vstupný nebytový priestor do dolného pylónu Nového mosta na 1. nadzemnom podlaží 
o výmere 19 m2 a vstupný nebytový priestor do oceľového nepravidelného 
vretenového schodiska c hornom pylóne Nového mosta na 1. nadzemnom podlaží 
o výmere 17 m2 

f) presklený nebytový priestor pri hornom pylóne Nového mosta na 2. nadzemnom 
podlaží a presklený vstupný nebytový priestor do šikmého rýchlovýťahu v dolnom 
pylóne Nového mosta v 2. nadzemnom podlaží 

g) terasa spájajúca obidva pylóny Nového mosta (1. a 2. nadzemné podlažie) 
h) nákladný výťah pod dolným pylónom. 

 
 

Čl. II 
Zmeny zmluvy 

 
1. V Čl. I ods. 3 sa dopĺňa písm. i) a j) 
„i)  terasa - časť pozemku registra „E“ parc. č. 5799 vo výmere 11 a časť pozemku registra 
„C“ parc. č. 5800  vo výmere 219 m2“ 
„j)  parkovisko - časť pozemku registra „E“ parc. č. 5799 vo výmere 79 a časť pozemku 
registra „C“ parc. č. 5800  vo výmere 211 m2)“ 
 
2. Čl. II ods. 1 zmluvy sa mení a znie:  
„1. Nájom sa uzatvára na dobu určitú do 31.08.2039 a začne plynúť dňom nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy.“ 
 
3. V Čl. V sa vkladá ods. 8, ktorý znie: 
„8. Nájomca sa zaväzuje do 30 dní odo dňa uzavretia Dodatku predložiť na schválenie 
prenajímateľovi projektovú dokumentáciu spolu s predpokladanou výškou a špecifikáciou 
investícií týkajúcich sa stavebných úprav a oprav Predmetu nájmu, ktoré budú vynaložené     
na technické zhodnotenie Predmetu nájmu, a to 1 exemplár oddeleniu nájmov majetku a 1 
exemplár útvaru hlavnej architektky.“ 
 
4. V Čl. V sa vkladá ods. 9, ktorý znie: 
„9. Stavebné úpravy a opravy Predmetu nájmu  musia byť vykonané v súlade s nasledovnými 
podmienkami: 
- celkový architektonický výraz dostavby musí byť minimalistickým zásahom do architektúry 
Mosta SNP, riešenie musí byť nadčasové a trvalo udržateľné a kompozične musí rešpektovať 
hmotové a tvarové riešenie stavby mosta. Hmotovými, kompozičnými prvkami ako aj 
farebným a materiálovým riešením nesmie konkurovať hmotovým, kompozičným 
a materiálovým prvkom a farbe mosta, t. j. nesmie do súčasného vyváženého a vysoko 
hodnotového architektonického priestoru vnášať cudzie materiály a akcenty, skôr upriamiť    
na jednoduché formy a neutrálne farebné riešenia, 
- konštrukčné riešenie musí byť jednoduché s transparentnými zvislými konštrukciami 
(presklenné steny) tak, aby nebola narušená architektonická kompozícia mosta a základný 
vizuálny akcent tvorili naďalej pilóny s kaviarňou, t. j. ukotvenie nevyhnutných nových 
nosných konštrukcií do nosných prvkov mosta – pilónov,      resp. do mostného telesa, riešiť 
citlivo s ohľadom na zachovanie pôvodného vizuálu týchto prvkov, 

      - transparentnosť je dôležitá aj z dôvodu umožnenia priehľadov z terasy pod mostom            
do okolia, najmä smerom k rieke a smerom k Starému Mestu, 
- riešenie musí spĺňať základné funkčné požiadavky atraktívneho vstupného priestoru: 
z hľadiska orientácie musí byť prístup jasne viditeľný, ako aj bariérové (schodište) 



a bezbariérové sprístupnenie 1. nadzemnej úrovne (úroveň súčasnej terasy) a interiér musí byť 
chránený pred poveternostnými vplyvmi, 
- bezbariérovosť by spĺňala stavba výťahu z úrovne terénu – tento by mal byť riešený 
transparentnými obvodovými konštrukciami a jeho technické riešenie priznané.“ 
 
5. V Čl. V sa vkladá ods. 9, ktorý znie: 
„9. Nájomca sa zaväzuje do 15 dní po ukončení stavebných úprav a oprav bezodplatne 
odovzdať do vlastníctva Hlavného mesta SR Bratislava všetky vložené investície vrátane 
nebytového priestoru – turistického informačného centra, ktoré sa bude nachádzať 
v novovzniknutom vstupnom priestore. Prevádzkovateľom turistického informačného 
strediska bude nájomca.“ 
 
6. V Čl. III ods. ods. 3 sa dopĺňa písm. e) a f): 
„e) 14,00 Eur/m2/rok za Predmet nájmu podľa čl. I ods. 3 písm. i)“ 
„f) 4,75 Eur/m2/rok za Predmet nájmu podľa čl. I ods. 3 písm. j)“ 
 
7. V Čl. III ods. 4 sa mení text „nájomné podľa ods. 3 tohto článku za celý Predmet 
nájmu je 1 755 506 Sk ročne“ a nahrádza sa textom „nájomné podľa ods. 3 tohto článku          
za celý  Predmet nájmu je 62.869,62 Eur ročne.“ 
 
8. V Čl. IV sa dopĺňa ods. 18, ktorý znie: 

       „18.  Nájomca je povinný zachovať predmet nájmu uvedený v čl. I ods. 3 písm. j) Zmluvy 
(parkovisko), verejný, nespoplatnený a nevyhradený.“ 

 
 

9. V Čl. VII ods. 5 sa dopĺňa písm. d), ktoré znie: 
„písm. d) v prípade porušenia povinnosti uvedenej v čl. IV. ods. 18 Zmluvy.“ 
 
10. V Čl. VII ods. 6 sa mení text „V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa ods. 5 písm. b) 
alebo c) tohto článku sa Zmluva zrušuje dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy 
Nájomcovi.“ a nahrádza sa textom „V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa ods. 5 písm. b), c) 
alebo d) tohto článku sa Zmluva zrušuje dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy 
Nájomcovi.“ 
 

Čl. III 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0166 04 00 v znení 

dodatkov č. 1 - 4  zostávajú nezmenené. 
 
2. Úpravu doby nájmu schválilo Mestské zastupiteľstvo Uznesením č. ......... (príloha č. 1) 
 
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni          

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

 
4. Dodatok k zmluve sa vyhotovuje v 7 rovnopisoch s platnosťou originálu, 5                      

pre prenajímateľa a 2 pre nájomcu. 
 



5. Tento dodatok k nájomnej zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma 
zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni  jeho zverejnenia podľa 
ustanovenia § 47a ods. 1 zákona. č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník 
v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 
 

 V Bratislave, dňa ............................   V Bratislave, dňa .............................. 
 
 
 
 
 
........................................................   ............................................................... 
         JUDr. Ivo Nesrovnal     Daniel Čečetka   
primátor hlavného mesta SR Bratislavy  konateľ spoločnosti Zemegula, s.r.o. 
 
 
 
 
 
Prílohy: 

1. Uznesenie č. ..../2016 zo dňa 31.03.2016 
 



DODATOK č. 07 83 0363 06 05 K ZMLUVE  O  NÁJME  č.  07 83 0363 06 00 
 
 
Prenajímateľ:    
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 
zastúpené:   JUDr. Ivom Nesrovnalom, primátorom mesta 
peňažný ústav:  ČSOB, a.s. 
číslo účtu (IBAN):   SK5875000000000025828453 
BIC (SWIFT):  CEKOSKBX 
IČO:    00603481 
DIČ:    2020372596 
(ďalej len „prenajímateľ“) 
 
a 
 
Nájomca:  
Zemegula, s.r.o. 
Zastúpené:  Deniel Čečetka 
sídlo: Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 
Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
Oddiel: Sro, vložka č. 29611/B    
IČO:  35 865 393  
DIČ:  2021745088 
Bankové spojenie:  UniCredit Bank a.s. Bratislava  
Číslo účtu:    131177000/1111 
Číslo telefónu:   
E-mail:   
(ďalej len „nájomca“) 
 
 
po vzájomnej dohode uzatvárajú tento Dodatok č. 07 83 0363 06 05 (ďalej „dodatok“) 
k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0363 06 00 uzatvorenej dňa 05.06.2006 
v znení dodatkov č. 1 - 4 (ďalej „zmluva“)  
 
 

Čl. I 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 05.06.2006 Zmluvu o nájme č. 07 83 0363 06 00, 

predmetom ktorej je nehnuteľnosť- pozemok parc. č. 5101/1, 2, 5100/2 a parc. č. 5099/2, 
k. ú. Petržalka, zapísané na LV č. 1748, na Novom moste.  

 
 

Čl. II 
Zmeny zmluvy 

 
1.    V Čl. I ods. 1 bod 1.4 sa mení a znie nasledovne: 
„1.4 pozemku parc. č. 5099/2 vo výmere 350 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
LV č. 1748.“ 



 
2. Čl. II ods. 1 zmluvy sa mení a znie:  
„1. Nájom sa uzatvára na dobu určitú do 31.08.2039 a začne plynúť dňom nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy.“ 
 
3. V Čl. V sa vkladá ods. 14, ktorý znie: 
„14. Na časti pozemku registra „C“ parc. č. 5101/1 je vybudovaný projekt                           
„Bratislava – protipovodňová ochrana, Aktivita č. 7: zvýšenie bezpečnosti POH Dunaja v rkm 
1868,1 – 1869,2 Viedenská cesta. Na základe tejto skutočnosti sa nájomca zaväzuje umožniť 
vstup na daný pozemok Slovenskému vodohospodárskemu podniku za účelom 
protipovodňovej ochrany. 
 

Čl. III 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0363 06 00 v znení 

dodatkov 1-4  zostávajú nezmenené. 
 
2. Úpravu doby nájmu schválilo Mestské zastupiteľstvo Uznesením č. ......... (príloha č. 1) 
 
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni          

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

 
4. Dodatok k zmluve sa vyhotovuje v 7 rovnopisoch s platnosťou originálu, 5                      

pre prenajímateľa a 2 pre nájomcu. 
 
5. Tento dodatok k nájomnej zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma 

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

 
  
 
V Bratislave, dňa ............................   V Bratislave, dňa .............................. 
 
 
 
 
 
 
 
........................................................   ............................................................... 
         JUDr. Ivo Nesrovnal     Daniel Čečetka   
primátor hlavného mesta SR Bratislavy  konateľ spoločnosti Zemegula, s.r.o. 
 
 
Prílohy: 
1. Uznesenie č. ...../2016 zo dňa 31.03.2016 



    
 

    
 

    
 
 

    
 



    
 

    
 

    
 
 



Sedlakovaj
Text napísaný písacím strojom
+ nebytový priestor UFO


