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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 parc. č. 666 – ostatná plocha     
vo výmere 1 472 m2 a časti pozemku parc. č. 665 – ostatná plocha vo výmere 133 m2,                  
v k. ú. Petržalka, nachádzajúcich sa na Sklodowskej ulici č.1, za účelom vybudovania 
a prevádzkovania verejnoprospešného komplexu hokejovej haly s príslušenstvom  pre spol. DAMP, 
spol. s. r. o.  so sídlom Majerníková 23, Bratislava, IČO 46473181 na dobu určitú  do 25.10.2047 
odo dňa účinnosti zmluvy za nájomné 0,15 Eur/m2/rok, čo predstavuje pri výmere 1 605 m2 ročne 
sumu vo výške 240,75 Eur a  
nájom časti pozemku parc. č. 663/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 313 m2, časti 
pozemku parc. č. 665 – ostatné plochy o výmere 8 444 m2, časti pozemku 666 – ostatné plochy 
o výmere  10 513 m2 a pozemku parc. č. 667 – ostatné plochy o výmere 4 421 m2 v  k. ú. Petržalka, 
nachádzajúcich sa na Sklodowskej ulici č. 1, za účelom  vybudovania a užívania športových ihrísk 
s príslušenstvom pre FC Petržalka akadémia, o. z. so sídlom Pekárska 11, Trnava, IČO 00688959 
na dobu určitú do 11.10.2047 odo dňa účinnosti zmluvy, za nájomné 0,03 Eur/m2/rok,                 
čo predstavuje pri výmere 24 691 m2 ročne sumu vo výške 740,73 Eur, 
 
 
s podmienkou:   
  
Dodatky budú nájomcami – DAMP, spol. s. r.o. a FC Petržalka akadémia, o. z. podpísané do 30 dní 
od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade,        
že dodatky v tejto lehote nebudú nájomcami podpísané, toto uznesenie stratí platnosť.  

 
Z dôvodu odčlenenia časti pozemku spoločnosti DAMP, spol. s. r. o. za účelom výstavby 
a prevádzky verejnoprospešného komplexu hokejovej haly s príslušenstvom a odčlenenia časti 
pozemku FC Petržalka akadémia, o. z. za účelom rekonštrukcie objektu bývalej školy pre dva 
subjekty Združenie pre Francúzsku školu v Bratislave a Súkromnú športovú strednú odbornú školu, 
predkladáme návrh na nájom pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
PREDMET NÁJMU :   nájom časti pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 

registra „C“ parc. č. 666 – vo výmere 1 472 m2 a  parc. č. 665 – vo výmere 
133 m2, k. ú. Petržalka, na ulici M. C. Sklodowskej č. 1 v Bratislave, spolu 
vo výmere 1 605 m2 a  nájom časti pozemku vo vlastníctve hlavného 
mesta SR Bratislavy registra „C“ parc. č. 663/3 vo výmere 1 313 m2, časti 
pozemku parc. č. 666 - vo výmere 10 513 m2, časti pozemku parc. č. 665 - 
vo výmere  8 444 m2 a pozemku parc. č. 667 -  vo výmere 4 421 m2  v k. ú. 
Petržalka, na ulici M. C. Sklodowskej č. 1 v Bratislave, spolu vo výmere 
24 691 m2  

   
ŽIADATE Ľ :  1) spol. DAMP, spol. s r.o.  
                                        Majerníková 23   
                                        841 05 Bratislava 
        a 
   2)  FC Petržalka akadémia, o. z. 
                                        Pekárska 11  
                                        917 01 Trnava  
 
ÚČEL NÁJMU  :        1)  vybudovanie a prevádzkovanie verejnoprospešného komplexu hokejovej   
                                          haly s príslušenstvom 
                                     2)  vybudovanie a užívanie športových ihrísk s príslušenstvom 
 
DOBA NÁJMU :        1) doba určitá odo dňa účinnosti zmluvy do 25.10.2047 
                                    2) doba určitá odo dňa účinnosti zmluvy do 11.10.2047 
 
 
 
VÝŠKA NAVRHOVANÉHO NÁJOMNÉHO :  
1)   0,15 Eur/m2/rok  za celý predmet nájmu - stanovené v zmysle žiadosti spoločnosti DAMP, 
spol. s. r.o.  ktorá požiadala o nájom časti pozemku parc. č. 666 vo výmere 1 472 m2 a nájom časti 
pozemku 665 vo výmere 133 m2, k. ú. Petržalka. Pri celkovej výmere pozemkov 1 605 m2 
predstavuje nájomné sumu  240,75 Eur/rok.   
 
V zmysle Rozhodnutia č. 28/2011 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým                         
sa ustanovujú  ceny prenájmov a predbežnej odplaty za vecné bremeno, je nájomné                        
za pozemok  stanovené vo výške 0,50 Eur/m2/rok (podľa tabuľky 100, položka 192) čo by pri 
výmere pozemku  1 605 m2 predstavovalo sumu 802,50 Eur/rok. 
 
2)   0,03 Eur/m2/rok  za celý predmet nájmu - stanovené v zmysle žiadosti spoločnosti FC Petržalka 
akadémia, o. z.  ktorá požiadala o nájom nasledovných pozemkov: časti pozemku parc. č. 666        
vo výmere 10 513 m2, časti pozemku parc. č. 663/3 vo výmere 1 313 m2, časti pozemku parc. č. 665      
vo výmere 8 444 m2 a pozemku parcelné číslo 667 vo výmere 4 421 m2,  k. ú. Petržalka. Pri 
celkovej výmere pozemkov 24 691 m2 predstavuje nájomné sumu  740,73 Eur/rok.   
 
V zmysle Rozhodnutia č. 28/2011 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým                         
sa ustanovujú  ceny prenájmov a predbežnej odplaty za vecné bremeno, je nájomné                        
za pozemok  stanovené vo výške 0,50 Eur/m2/rok (podľa tabuľky 100, položka 192) čo by pri 
celkovej výmere pozemkov  24 691 m2 predstavovalo sumu 12 345,50 Eur/rok. 
 
 
  



 
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU NÁJMU:  
1)  
                                                                             celková                                 výmera predmetu   
Parc. č.         LV             druh pozemku               výmera v m2                               nájmu v m2             
666              1748          ostatné plochy                 11 985                    1 472  
665               1748          ostatné plochy                   8 577                       133  
                                                                                                    Spolu                       1 605 
2) 
                                                                             celková                                 výmera predmetu   
Parc. č.         LV             druh pozemku               výmera v m2                               nájmu v m2             
663/3         1748      zastavané plochy a nádvoria    4 204      1 313 
666            1748          ostatné plochy                  11 985                10 513  
665            1748          ostatné plochy                    8 577                   8 444  
667            1748          ostatné plochy                    4 421                   4 421  
                Spolu                      24 691 
 
SKUTKOVÝ STAV :  

FC Petržalka akadémia, o. z. má prenajatú časť stavby súpisné číslo 1816 na pozemku parc. 
č. 661 – nebytové priestory vo výmere 6 232,75 m2, pozemok parc. č. 662 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 523 m2 a pozemok parc. č. 663/1 zastavané plochy a nádvoria vo výmere      
17 056 m2, na ulici  M. C. Sklodowskej, orientačné číslo 1 v Bratislave, k. ú. Petržalka. Účelom 
nájmu je vybudovanie a užívanie športových ihrísk s príslušenstvom. Športový komplex bude 
pozostávať: 

• z výukového, ubytovacieho a stravovacieho zariadenia, zo zabezpečenia športovej 
regenerácie, poskytovania zdravotníckych a masérskych služieb pre športovcov, 
prevádzkovanie predajne a servisu športových potrieb 

• z 3 futbalových ihrísk, z toho 1 s umelou trávou 
• zo športovej haly 
• z ihrísk pre beach volejbal, beach futbal, tenis, squash. 

 
 Nájomnou zmluvou číslo 07 83 0670 07 00 vrátane dodatkov 1-5 má FC Petržalka 
akadémia, o. z.  uzatvorený nájom na dobu určitú 40 rokov od 12.10.2007 do 11.10.2047. Výška 
nájomného je 790,41 Eur/rok. 
 
 FC Petržalka akadémia, o. z. má prenajatý pozemok 665 – ostatné plochy vo výmere                  
8 577 m2, pozemku parc. č. 666 – ostatné plochy vo výmere 11 985 m2 a pozemku parc. č. 667 – 
ostatné plochy vo výmere 4 421 m2 na ulici  M. C. Sklodowskej, orientačné číslo 1 v Bratislave,                  
k. ú. Petržalka, zapísaných na liste vlastníctva  č. 1748, vo vlastníctve a priamej správe Hlavného 
mesta SR Bratislavy. Účelom nájmu je údržba jestvujúcej zelene a príprava územia na realizáciu 
zámeru športovo - rekreačného centra. 

 
 Zmluvou o nájme pozemkov číslo 08 83 1192 08 00 má FC Petržalka akadémia,                  
o. z.  uzatvorený nájom na dobu určitú 10 rokov od 30.12.2008 do 29.12.2018. Výška nájomného   
je 832,00 Eur/rok. 
 
 Spoločnosť DAMP, spol. s r.o. má prenajatý pozemok parc. č. 663/2 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 3 370 m2 a pozemok parc. č. 663/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
4282 m2 na ulici  M. C. Sklodowskej, orientačné číslo 1 v Bratislave, k. ú. Petržalka. Účelom nájmu 
je vybudovanie a prevádzkovanie verejnoprospešného komplexu hokejovej haly s príslušenstvom. 
  

 Zmluvou o nájme pozemku  číslo 08 83 0586 12 00 má spoločnosť DAMP, spol. s r.o.   
uzatvorený nájom na dobu určitú 35 rokov od 26.10.2012 do 25.10.2047. Výška nájomného          
je 1 147,80 Eur/rok. 



 

Žiadosťou číslo MAGS SNM 39805/2015-46942 zo dňa 12.3.2015 žiadatelia FC Petržalka 
akadémia o. z. a DAMP, spol. s r.o. požiadali o zmenu nájomných zmlúv. Dôvodom a účelom 
vzájomnej dohody žiadateľov je: 

• dodatkom č. 4 z roku 2012 k nájomnej zmluve č. 07 83 0670 07 00 uzatvorenej medzi 
hlavným mestom SR Bratislavou a FC Petržalkou bola odčlenená časť pozemku DAMP   
za účelom výstavby a prevádzky verejnoprospešného komplexu hokejovej haly 
s príslušenstvom. V tom čase nebol ešte jasný zámer a účel využitia objektu bývalej 
základnej školy 

• po udelení súhlasu hlavného mesta SR Bratislavy FC Petržalke akadémii, o. z. v roku 2013 
na rekonštrukciu objektu, FC Petržalka kompletne zrekonštruovala objekt bývalej školy 
a od septembra 2014 využívajú priestory školy 2 subjekty – Združenie pre Francúzsku 
školu v Bratislave a súkromná športová stredná odborná škola 

• nakoľko v objekte momentálne pôsobí cca 300 detí, vznikla potreba vybudovania 
školského dvora dostupného priamo z objektu školy 

• zámenou pozemkov bude mať územie zároveň logické členenie a subjektom bude 
umožnený prístup na pozemky z dvoch strán 

 

Zámer využitia predmetu nájmu a dôvod zmeny nájomných zmlúv: 

• FC Petržalka akadémia, o. z. zastrešuje mládežnícky futbalový klub, v ktorom pôsobí 
viac ako 300 detí v 14- ich vekových kategóriách 

• tréningové jednotky sú pre deti do 12 v priemere 3x za týždeň, staršie deti trénujú 4x 
týždenne plus cez víkendy majú majstrovský zápas 

• FC Petržalka akadémia, o. z. používa v súčasnosti 2 veľké futbalové ihriská a jedno malé 
futbalové ihrisko, všetky s prírodným trávnikom 

• vzhľadom na kvantitu hráčov, tréningových jednotiek a neustále sa zväčšujúci záujem 
detí o trénovanie v klube je nevyhnutné vybudovať ďalšie futbalové ihrisko 

• ideálne riešenie pre akadémiu je vybudovať ihrisko s umelým trávnikom, ktoré je možné 
využívať aj v zime. Momentálne chodia deti v zime trénovať na umelé trávniky (fakulta 
telesnej výchovy a športu), kde vzhľadom na cenu prenájmu ihriska nemôžu 
plnohodnotne trénovať a FC Petržalku akadémiu, o. z. to výrazne finančne zaťažuje 

• ihrisko je možné vybudovať na pozemkoch, ktoré má FC Petržalka akadémia, o. z. 
v predmete Zmluvy o nájme pozemkov č. 08 83 1192 08 00. Zmluva je však uzatvorená 
na dobu určitú do 29.12.2018, čo je vzhľadom na výšku investície (cca 600.000 Eur) 
veľmi krátka doba 

• futbalové ihrisko s umelou trávou v konkrétnom rozmere je v Bratislave len jedno, ktoré 
využíva len jeden futbalový klub 

• podporu výstavby takéhoto ihriska aj s prísľubom finančnej pomoci už prejavili: 

- Bratislavský futbalový zväz 

- Mestská časť Bratislava - Petržalka 

- Úrad vlády SR 

• ihrisko s umelým povrchom v tejto lokalite by výrazne pomohlo pri výchove mládeže 

 
Žiadatelia žiadajú o úpravu zmlúv o nájme nasledovne: 



1. V Zmluve o nájme č. 07 83 0670 07 00 uzatvorenej medzi FC Petržalka akadémia 
a hlavným mestom SR Bratislavou sa predmet nájmu rozšíri o časť pozemku                    
parc. č. 663/3 o výmere 1 313 m2. Celková výmera predmetu nájmu bude 25 124,75 m2. 

2. V Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 1192 08 00 uzatvorenej medzi FC Petržalka 
akadémia a hlavným mestom SR Bratislavou sa predmet nájmu zúži o časť pozemku 
parc. č. 666 o výmere 1 472 m2 a o časť pozemku parc.č. 665 o výmere 133 m2. Celková 
výmera predmetu nájmu bude 23 378 m2. 

3. Zmluva o nájme pozemkov č. 08 83 1192 08 00  uzavretá medzi FC Petržalka akadémia 
o. z. a hlavným mestom SR Bratislavou sa zruší a predmet nájmu v zmysle tejto zmluvy 
prejde v celom rozsahu pod Zmluvu o nájme č. 07 83 0670 07 00, pričom na celý 
predmet nájmu (všetky parcely) sa budú vzťahovať podmienky podľa Zmluvy o o nájme 
č. 07 83 0670 07 00 , t.j. doba nájmu na celý predmet nájmu bude 40 rokov a výška 
nájmu sa bude spravovať podľa podmienok uvedených v Zmluve o nájme č. 07 83 0670 
07 00. Celková výmera predmetu nájmu bude 48 502,75 m2. 

4. V Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0586 12 00 medzi spoločnosťou DAMP, spol. s r.o. 
a hlavným mestom SR Bratislavou sa predmet nájmu rozšíri o časť pozemku parc. 666 
o výmere 1 472 m2 a časť pozemku parc. č. 665 o výmere 133 m2 a zúži o časť pozemku 
parc. č. 663/3 o výmere 1313 m2. Celková výmera predmetu nájmu bude 7 944 m2. 

5. Spoločnosť DAMP spol. s.r.o. žiada, aby prešla časť pozemku parc. č. 666 o výmere 
1 472 m2  a časť pozemku parc. č. 665 o výmere 133 m2 do predmetu nájmu spoločnosti 
DAMP spol. s r.o. podľa podmienok v zmysle Zmluvy o nájme pozemku č. 08 83 0586 
12 00 (doba nájmu na 35 rokov, rovnaké finančné podmienky) 

6. Všetky zmeny v žiadosti budú vysporiadané v dodatkoch k nájomným Zmluvám č. 08 83 
0586 12 00 a 07 83 0670 07 00. 

 
Materiál bol predložený na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa 
10.09.2015 a bol stiahnutý na základe žiadosti starostu. 
 
 
STANOVISKÁ  K NÁJMU   
 

• Referát cestného správneho orgánu – Nejedná sa o miestne komunikácie I. a II. triedy. 
K nájmu pozemkov sa nevyjadrujú.  

• Oddelenie dopravného inžinierstva – v zmysle platného ÚPN pozemok parc. č. 666 nie je 
dotknutý žiadnym dopravným výhľadovým zámerom. K nájmu pozemku nemajú 
pripomienky. 

      - k nájmu časti pozemku 663/3 – nemajú pripomienky. 
• Oddelenie správy komunikácií – nájmom časti pozemku parc. č. 666 a parc. č. 663/3 v k. ú. 

Petržalka nepríde k zásahu do komunikácií.    
• Oddelenie územného rozvoja mesta – Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007          

v znení zmien a doplnkov stanovuje pre územie, ktorého súčasťou je pozemok                 
parc. č. 663/3 funkčné využitie územia : občianska vybavenosť lokálneho významu, číslo 
funkcie 202, ide o územia občianskej vybavenosti slúžiace pre umiestňovanie stavieb 
a zariadení lokálneho významu, predovšetkým pre obyvateľstvo bývajúce v spádovom 
území. V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu zariadenia športu, 
telovýchovy a voľného času.  

      - Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení     zmien a doplnkov stanovuje pre    
         územie, ktorého  súčasťou  je pozemok parc. č. 666  funkčné využitie územia : šport,    
         telovýchova a voľný čas, číslo funkcie 401. Prevládajúce spôsoby využitia funkčných    
        plôch sú: kryté a otvorené ihriská, zariadenia a areály športu, telovýchovy a voľného času. 
• Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene – pozemky určené na nájom 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. 
Pozemok nie je plochou verejnej zelene. Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene 



nemá námietky voči nájmu časti pozemku 663/3 a časti pozemku 666 v k. ú. Petržalka        
na požadovaný účel. 

• Oddelenie legislatívno - právne – nevedie súdny spor voči žiadateľom. 
• Oddelenie územných generelov a GIS – bez pripomienok. 
• Oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže – nemá pripomienky. 
• Finančné oddelenie –  neevidujú voči žiadateľovi žiadne pohľadávky.  
• Oddelenie miestnych daní a poplatkov – neevidujú voči žiadateľom žiadne pohľadávky.  
• Stanovisko starostu – súhlasí s prenájmom 
 

 
 
  
Navrhované riešenie: 

Z dôvodu odčlenenia časti pozemku spoločnosti DAMP, spol. s. r. o. za účelom výstavby 
a prevádzky verejnoprospešného komplexu hokejovej haly s príslušenstvom a odčlenenia časti 
pozemku FC Petržalka akadémia, o. z. za účelom rekonštrukcie objektu bývalej školy pre dva 
subjekty Združenie pre Francúzsku školu v Bratislave a Súkromnú športovú strednú odbornú školu, 
predkladáme návrh na nájom pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  

 
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 19. 01. 2016 na internete a  na úradnej tabuli 
svoj zámer prenajať uvedenú časť pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

 













































































































































Starosta Petržalky Vladimir Bajan

Bratislava 9.12.2015
Č.j.: 1168312015/0NsM/08

na základe Vašej žiadosti MAGS SNM 56510/2015/370223 vo veci zaujatia stanoviska
k prenájmu pozemkov v k.Ú. Petržalka Vám oznamujem, že súhlasím s prenájmom časti
pozemkov, parc. č. 666 - ostatné plochy, parc. č. 665 - ostatné plochy pre spoločnosť DAMP,
spol.s r.o. so sídlom v Bratislave a taktiež súhlasím s prenájmom pozemkov pre FC Petržalka
akadémia, o.z. so sídlom v Trnave, časť pozemku, parc. Č. 663/3 - zastavané plochy
a nádvoria, časť pozemku, parc. Č. 665 - ostatné plochy, časť pozemku, parc. Č. 666 - ostatné
plochy a pozemku, parc. Č. 667 - ostatné plochy nachádzajúce sa na Sklodowskej Č. 1
v Bratislave.

Vážený pán
JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor hlavného mesta SR
Bratislavy
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava

Tel.: 02/63 823 065
starosta@petrzalka.sk

mailto:starosta@petrzalka.sk
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Dodatok č. 07 83 0670 07 06   
( ďalej len „dodatok č. 6“) 

k zmluve o nájme č. 07 83 0670 07 00 
 
Zmluvné strany 
 
Prenajímateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 
zastúpené: JUDr. Ivom Nesrovnalom,  primátorom mesta 
peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. 

       číslo účtu (IBAN): SK 5875000000000025828453 
                            BIC (SWIFT) :  CEKOSKBX 
                            IČO:  00 603 481 

DIČ:  2020372596 
 (ďalej len ”prenajímateľ”) 

a 
 
nájomca: FC Petržalka akadémia, o.z. 
 Pekárska 11, 917 01 Trnava 
 zastúpená:  Ing. Marekom Mojtom, predsedom  

peňažný ústav: Tatra banka, a.s. 
       číslo účtu (IBAN): SK 2911000000002924901510 
                            BIC (SWIFT) :  TATRSKBX 
                            IČO:  00 688 959 

DIČ:  2020802641 
 (ďalej len ”nájomca” alebo spoločne ”zmluvné strany”) 

 
uzatvárajú tento dodatok č. 6 (ďalej len „dodatok“) k Zmluve o nájme č. 07 83 0670 07 00              
zo dňa 12.10.2007,  v znení dodatku č. 1 až 5 (ďalej len ”zmluva”) a v súlade s príslušnými 
ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník nasledovný dodatok k zmluve o nájme  na  

 
 

                                    M. C. Sklodowskej 1 
        v Bratislave 

 
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách zmluvy: 
 
 

Čl. I 
Úvodné ustanovenia 

 
Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.10.2007 zmluvu o nájme č. 07 83 0670 07 00 menenú 
a doplnenú dodatkom č. 1-5, predmetom ktorej sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Bratislave, 
k. ú. Petržalka na ul. M. C. Sklodowskej, časť stavby so súpisným číslom 1816, postavenej na 
pozemku parc. č. 661 vo výmere 6 232,75 m2, pozemok parc. č. 662 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 523 m2, časť pozemku parc. č. 663/1- zastavané plochy a nádvoria         
vo výmere 17 056 m2 (Ďalej len “predmet nájmu“). Celková výmera predmetu nájmu                     
je 23 811,75 m2. Nájomná zmluva je uzatvorená na dobu určitú – 40 rokov. Účelom nájmu       
je vybudovanie a užívanie športových ihrísk s príslušenstvom 
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Čl. II 
Zmeny zmluvy 

 
1. V článku I. ods. 1 zmluvy sa  
        
         sa vypúšťa text: 
 

„Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.10.2007 zmluvu o nájme č. 07 83 0670 07 00 menenú 
a doplnenú dodatkom č. 1-4, predmetom ktorej sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Bratislave, 
k. ú. Petržalka na ul. M. C. Sklodowskej, časť stavby so súpisným číslom 1816, postavenej na 
pozemku parc. č. 661 vo výmere 6 232,75 m2, pozemok parc. č. 662 - zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 523 m2, časť pozemku parc. č. 663/1- zastavané plochy a nádvoria         
vo výmere 17 056 m2 (Ďalej len “predmet nájmu“). Celková výmera predmetu nájmu                     
je 23 811,75 m2. Nájomná zmluva je uzatvorená na dobu určitú - 40 rokov. Účelom nájmu       
je vybudovanie a užívanie športových ihrísk s príslušenstvom.“ 

 
         a nahrádza sa novým textom: 
 
       „Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľností – stavby a pozemkov nachádzajúcich                 

sa na ulici Marie Curie Sklodowskej č. 1 v Bratislave, k. ú. Petržalka: 
- stavba súpisné číslo 1816 postavená na pozemku parc. č. 661  
- pozemok parc. č. 662 -  zastavané plochy a nádvoria vo výmere 523 m2 
- pozemok parc. č. 663/1 -  zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 056 m2,  
- pozemok parc. č. 663/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 204 m2,  
- pozemok parc. č. 665 – ostatné plochy vo výmere 8 577 m2,  
- pozemok parc. č. 666 – ostatné plochy vo výmere 11 985 m2 a  
- pozemok parc. č. 667 – ostatné plochy vo výmere 4 421 m2 (ďalej len „predmet 

nájmu“).“        
 
2. V článku I. ods. 2 zmluvy sa  
        
         sa vypúšťa text: 
 
       „Prenajímateľ z titulu vlastníctva prenajíma nájomcovi za nižšie uvedených podmienok 
nehnuteľnosti: 

- časť stavby na pozemku parc. č. 661 vo výmere 6232,75 m2, súpisné číslo 1816, pozemok        
parc. č. 662, druh pozemku zastavaná plocha vo výmere 523 m2, časť pozemku                
parc. č. 663/1 zastavaná plocha vo výmere 17 056 m2 (ďalej len  „predmet nájmu“). Celková 
výmera predmetu nájmu je 23 811,75 m2.“        

 
         a nahrádza sa novým textom: 
 
       „Prenajímateľ z titulu vlastníctva prenajíma nájomcovi za nižšie uvedených podmienok 
nehnuteľnosti: 

- časť stavby súpisné číslo 1816 postavenej na pozemku parc. č. 661- nebytový priestor 
vo výmere  6 232,75 m2, pozemok parc. č. 662 -  zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
523 m2, časť pozemku parc. č. 663/1 -  zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 056 
m2, časť pozemku parc. č. 663/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1313 m2, 
časť pozemku parc. č. 665 – ostatné plochy vo výmere 8 444 m2, časť pozemku parc. č. 
666 – ostatné plochy vo výmere 10 513 m2 a pozemok parc. č. 667 – ostatné plochy 
vo výmere 4 421 m2 (ďalej len  „predmet nájmu“). Celková výmera predmetu nájmu je 
48 502,75 m2.“        
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3.   V Článku III ods. 1 zmluvy  sa : 
  
suma  „790,41 Eur“  nahrádza sumou „1 455,08 Eur“ 
 

4. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmeny. 
 
 

Čl. III 
Osobitné ustanovenia 

 
 Dňom účinnosti dodatku č. 6 sa ruší Zmluva o nájme pozemkov č. 08 83 1192 08 00 uzatvorená  
dňa 30.12.2008 uzavretá medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a Telovýchovnou jednotou 
Polygraf Venglošova futbalová akadémia. 

 
Čl. IV 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Pre právne vzťahy týmto dodatkom zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia Občianskeho 
zákonníka a ostatné platné všeobecné záväzné predpisy Slovenskej republiky. 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. 

 
2. K zmene dohodnutých podmienok nájmu môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody formou 

písomného dodatku alebo pokiaľ to vyplýva zo zmien a doplnkov platných všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 

 
3. Dodatok je vyhotovený v 7-mich rovnopisoch splatnosťou originálu, 5 pre prenajímateľa a 2 pre 

nájomcu. 
 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni za nápadne 

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

 
5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa Čl. I ods. 1. zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým 
sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré zákony v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií).  

 
 
V Bratislave dňa ..........................  V Bratislave dňa .......................... 
 
 
 
 
....................................................... 
     JUDr. Ivo Nesrovnal 
              primátor 
hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
...................................................... 
               Ing. Marek Mojto 
    predseda FC Petržalka akadémia 
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Dodatok č. 08 83 0586 12 01   
( ďalej len „dodatok č. 1“) 

k zmluve o nájme č. 08 83 0586 12 00 
 
Zmluvné strany 
 
Prenajímateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 
zastúpené: JUDr. Ivom Nesrovnalom,  primátorom mesta 
peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. 

       číslo účtu (IBAN): SK 5875000000000025828453 
                            BIC (SWIFT) :  CEKOSKBX 
                            IČO:  00 603 481 

DIČ:  2020372596 
 (ďalej len ”prenajímateľ”) 

a 
 
nájomca: DAMP, spol. s. r. o. 
 Majerníkova 23, 841 05 Bratislava 
 Jozef Pinček - konateľ  

podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I 
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 78026/B 
peňažný ústav: Prima Banka Slovensko, a.s. 

       číslo účtu : 864 353 0001/5600 
                             IČO:  46 473 181 

DIČ:  2023397200 
 (ďalej len ”nájomca” alebo spoločne ”zmluvné strany”) 

 
uzatvárajú tento dodatok č. 1 (ďalej len „dodatok“) k Zmluve o nájme č. 08 83 0586 12 00              
zo dňa 22.10.2012  (ďalej len ”zmluva”) a v súlade s príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník nasledovný dodatok k zmluve o nájme  na  

 
 

M.C Sklodowskej 1 
           v Bratislave 

 
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách zmluvy: 
 
 

Čl. I 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.10.2012 Zmluvu o nájme pozemku č. 08 83 0586 12 00, 
predmetom ktorej sú pozemky nachádzajúce sa v Bratislave, k. ú. Petržalka na ul. M. C. 
Sklodowskej, parc. č. 663/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 370 m2 a pozemok parc. 
č. 663/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 282 m2 (Ďalej len “predmet nájmu“). Celková 
výmera predmetu nájmu   je 7 652 m2. Nájomná zmluva je uzatvorená na dobu určitú – 35 
rokov. Účelom nájmu je vybudovanie a prevádzkovanie verejnoprospešného komplexu 
hokejovej haly s príslušenstvom. 
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Čl. II 
Zmeny zmluvy 

 
1. V článku I. ods. 1 zmluvy  
 
          sa vypúšťa text: 
 
       „Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku registra „C“ v Bratislave, 
katastrálne územie  - Petržalka, parc. č. 663/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 370 m2 
a parc. č. 663/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 282 m2. Pozemok parc. č. 663/2 bol 
odčlenený z pozemku parc. č. 663 geometrickým plánom č. 61/2012 zo dňa 11.05.2012 
vyhotoveným Ing. Rudolfom Baťom, autorizačne overeným Ing. Irenou Holbusovou, úradne 
overeným dňa 23.05.2012 Ing. Magdalénou Cipovou a pozemok parc. č. 663/3 bol odčlenený 
z pozemku parc. č. 663/1  geometrickým plánom č. 61/2012 zo dňa 06.07.2012 vyhotoveným Ing. 
Rudolfom Baťom, autorizačne overeným Ing. Irenou Holbusovou, úradne overeným dňa 11.7.2012 
Ing. Monikou Vlčkovou.“ 
        
         a nahrádza sa novým textom: 
 
„Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – pozemkov registra „C“ v Bratislave, 
katastrálne územie  - Petržalka, parc. č. 663/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere     
3 448 m2, parc. č. 663/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 204 m2, parc. č. 665 – 
ostatné plochy vo výmere 8 577 m2 a parc. č. 666 – ostatné plochy vo výmere 11 985 m2.“ 
 
2. V článku I. ods. 2 zmluvy  
 
          sa vypúšťa text: 
 
       „Prenajímateľ prenecháva a nájomca prijíma do nájmu za podmienok uvedených v tejto zmluve 
pozemok registra „C“ parc. č. 663/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 370 m2 a pozemok 
registra „C“ parc. č. 663/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 282 m2.“ 
        
         a nahrádza sa novým textom: 
 
„Prenajímateľ prenecháva a nájomca prijíma do nájmu za podmienok uvedených v tejto 
zmluve pozemok registra „C“ parc. č. 663/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 448 
m2, pozemok registra „C“ parc. č. 663/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 891 m2, 
časť pozemku registra „C“ parc. č. 665 – ostatné plochy vo výmere 133 m2 a časť pozemku 
registra „C“ parc. č. 666 – ostatné plochy vo výmere 1 472 m2. Celková výmera predmetu 
nájmu je 7 944 m2.“ 
 
 
 
 
3.   V Článku III ods. 1 zmluvy  sa : 

  
suma  „1 147,80 Eur“ nahrádza sumou „1 191,60 Eur“ 
 
 

   
3.   Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmeny. 
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Čl. II 
Záverečné ustanovenia 

 
 

1.  Pre právne vzťahy týmto dodatkom zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia Občianskeho 
zákonníka a ostatné platné všeobecné záväzné predpisy Slovenskej republiky. 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. 

 
2. K zmene dohodnutých podmienok nájmu môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody formou 

písomného dodatku alebo pokiaľ to vyplýva zo zmien a doplnkov platných všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 

 
3. Dodatok je vyhotovený v 7-mich rovnopisoch splatnosťou originálu, 5 pre prenajímateľa a 2 pre 

nájomcu. 
 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni za nápadne 

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

 
5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa Čl. I ods. 1. zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým 
sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré zákony v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií).  

 
 
V Bratislave dňa ..........................  V Bratislave dňa .......................... 
 
 
 
 
....................................................... 
     JUDr. Ivo Nesrovnal 
              primátor 
hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
...................................................... 
               Jozef Pinček 
                   konateľ 

 



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

konaného dňa 18.01.2016 
___________________________________________________________________________ 

 
12. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku   
parc. č. 666 a časti pozemku parc. č. 665 nachádzajúcich sa na Sklodowskej ulici č. 1                          
v Bratislave, k. ú. Petržalka pre spoločnosť DAMP, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave a nájmu 
časti pozemku parc. č.  663/3, časti pozemku parc. č. 665, časti pozemku parc. č. 666 a pozemku 
parc. č. 667 nachádzajúcich sa na Sklodowskej ulici č. 1 v Bratislave, k. ú. Petržalka pre FC 
Petržalka akadémia, o. z. so sídlom v Trnave 
 
 

Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní 
materiálu odporúča MsZ 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 parc. 
č. 666 – ostatná plocha  vo výmere 1 472 m2 a časti pozemku parc. č. 665 – ostatná plocha vo výmere 
133 m2,  v k. ú. Petržalka, nachádzajúcich sa na Sklodowskej ulici č.1, za účelom vybudovania 
a prevádzkovania verejnoprospešného komplexu hokejovej haly s príslušenstvom  pre spol. DAMP, 
spol. s. r. o.  so sídlom Majerníková 23, Bratislava, IČO 46473181 na dobu určitú  do 25.10.2047 odo 
dňa účinnosti zmluvy za nájomné  0,15 Eur/m2/rok, čo predstavuje pri výmere 1 605 m2 ročne sumu 
vo výške 240,75 Eur a  
nájom časti pozemku parc. č. 663/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 313 m2, časti pozemku 
parc. č. 665 – ostatné plochy o výmere 8 444 m2, časti pozemku 666 – ostatné plochy o výmere  10 
513 m2 a pozemku parc. č. 667 – ostatné plochy o výmere 4 421 m2 v  k. ú. Petržalka, nachádzajúcich 
sa na Sklodowskej ulici č. 1, za účelom  vybudovania a užívania športových ihrísk s príslušenstvom 
pre FC Petržalka akadémia, o. z. so sídlom Pekárska 11, Trnava, IČO 00688959 na dobu určitú do 
11.10.2047 odo dňa účinnosti zmluvy, za nájomné 0,03 Eur/m2/rok, čo predstavuje pri výmere 24 691 
m2 ročne sumu vo výške 740,73 Eur, 
 
 
s podmienkou:   
  
Dodatky budú nájomcami – DAMP, spol. s. r.o. a FC Petržalka akadémia, o. z. podpísané do 30 dní od 
schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatky 
v tejto lehote nebudú nájomcami podpísané, toto uznesenie stratí platnosť.  

 
Z dôvodu odčlenenia časti pozemku spoločnosti DAMP, spol. s. r. o. za účelom výstavby a prevádzky 
verejnoprospešného komplexu hokejovej haly s príslušenstvom a odčlenenia časti pozemku FC 
Petržalka akadémia, o. z. za účelom rekonštrukcie objektu bývalej školy pre dva subjekty Združenie 
pre Francúzsku školu v Bratislave a Súkromnú športovú strednú odbornú školu, predkladáme návrh na 
nájom pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  
 
Hlasovanie: 
prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0   
 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 18.1.2016 



Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti 
pozemku parc. č. 666 a časti pozemku parc. č. 665 nachádzajúcich sa na Sklodowskej 
ulici č. 1 v Bratislave, k. ú. Petržalka pre spoločnosť DAMP, spol. s r.o., so sídlom                
v Bratislave a nájmu časti pozemku parc. č. 663/3, časti pozemku parc. č. 665, časti 
pozemku parc. č. 666  a pozemku parc. č. 667 nachádzajúcich sa na Sklodowskej ulici            
č. 1 v Bratislave, k. ú. Petržalka pre FC Petržalka akadémia, o. z., so sídlom v Trnave 

kód uzn. 5.3  
    5.3.1  

Uznesenie č.  238/2015 
     zo dňa  21. 1. 2016 
 
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 parc.             
č. 666 – ostatná plocha  vo výmere 1 472 m2 a časti pozemku parc. č. 665 – ostatná plocha              
vo výmere 133 m2,  v k. ú. Petržalka, nachádzajúcich sa na Sklodowskej ulici č.1, za účelom 
vybudovania a prevádzkovania verejnoprospešného komplexu hokejovej haly 
s príslušenstvom  pre spol. DAMP, spol. s. r. o.,  so sídlom Majerníková 23, Bratislava,                   
IČO 46473181 na dobu určitú  do 25.10.2047 odo dňa účinnosti zmluvy za nájomné                          
0,15 Eur/m2/rok, čo predstavuje pri výmere 1 605 m2 ročne sumu vo výške 240,75 Eur a  
nájom časti pozemku parc. č. 663/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 313 m2, časti 
pozemku parc. č. 665 – ostatné plochy o výmere 8 444 m2, časti pozemku 666 – ostatné 
plochy o výmere  10 513 m2 a pozemku parc. č. 667 – ostatné plochy o výmere 4 421 m2         
v  k. ú. Petržalka, nachádzajúcich sa na Sklodowskej ulici č. 1, za účelom  vybudovania 
a užívania športových ihrísk s príslušenstvom pre FC Petržalka akadémia, o. z. so sídlom 
Pekárska 11, Trnava, IČO 00688959 na dobu určitú do 11.10.2047 odo dňa účinnosti zmluvy, 
za nájomné 0,03 Eur/m2/rok, čo predstavuje pri výmere 24 691 m2 ročne sumu vo výške 
740,73 Eur, 
 
s podmienkou:   
  
Dodatky budú nájomcami – DAMP, spol. s. r.o. a FC Petržalka akadémia, o. z. podpísané                  
do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. 
V prípade, že dodatky v tejto lehote nebudú nájomcami podpísané, toto uznesenie stratí 
platnosť.  

 
Z dôvodu odčlenenia časti pozemku spoločnosti DAMP, spol. s. r. o. za účelom výstavby 
a prevádzky verejnoprospešného komplexu hokejovej haly s príslušenstvom a odčlenenia 
časti pozemku FC Petržalka akadémia, o. z. za účelom rekonštrukcie objektu bývalej školy 
pre dva subjekty Združenie pre Francúzsku školu v Bratislave a Súkromnú športovú strednú 
odbornú školu, predkladáme návrh na nájom pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov.                                                         - - -  



    
 

    
 

    
 

    



    
 

    
 
 

    


