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                                                             Návrh uznesenia 
 
 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

zmenu účelu nájmu v Zmluve o nájme č. 07 83 0605 12 00  uzavretej dňa 08.11.2012   s OZ Vagus 
so sídlom Čelakovského 2, 811 03 Bratislava, IČO: 41285971, takto: 
Pôvodné znenie: 
 „Ú čelom nájmu je zriadenie a prevádzkovanie nízkoprahového denného centra pre ľudí bez 
domova“ 
 
nahradiť nasledovným znením: 
 „ Účelom nájmu je zriadenie a prevádzkovanie sociálnych služieb podľa Zákona 448/2008 Z.z. 
o sociálnych službách. Konkrétne poskytovanie služieb Nízkoprahového denného centra, 
Integračného centra a Špecializovaného poradenstva“, 
 
s podmienkou :   
  
Dodatok bude nájomcom podpísaný do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 
hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok v tejto lehote nebude nájomcom podpísaný, 
toto uznesenie stratí platnosť.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
PREDMET:           Návrh zmeny účelu nájmu pozemkov reg. „C“, k.ú. Staré Mesto, parc. č. 7962/2, 

parc. č. 7963/1 a parc. č. 7963/2  a stavby so súp. č. 2892 umiestnenej na 
pozemku parc. č. 7963/2 s drobnými stavbami na Mýtnej 33, ktoré sú zapísané 
na LV č. 1656 

                        
ŽIADATE Ľ:            OZ Vagus 
                                  Čelakovského 2 
                                  811 03 Bratislava 

 
ÚČEL NÁJMU :      Pôvodné znenie: 

„Ú čelom nájmu je zriadenie a prevádzkovanie nízkoprahového denného centra 
pre ľudí bez domova.“ 

 
 Navrhovaný účel nájmu:  

„Ú čelom nájmu je zriadenie a prevádzkovanie sociálnych služieb podľa 
Zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Konkrétne poskytovanie služieb 
Nízkoprahového denného centra, Integračného centra a Špecializovaného 
poradenstva.“ 

 
DOBA NÁJMU:  na dobu určitú – 10 rokov, od 10.12.2012 do 10.12.2022 
 
VÝŠKA NÁJMU:  1,00 Eur/ rok  
 

 
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU NÁJMU:  
 
Pozemky reg. „C“, k.ú. Staré Mesto, parc. č. 7962/2, parc. č. 7963/1 a parc. č. 7963/2  a stavby so 
súp. č. 2892 umiestnenej na pozemku parc. č. 7963/2 s drobnými stavbami na Mýtnej 33, ktoré sú 
zapísané na LV č. 1656. 
 
SKUTKOVÝ STAV:  
 

Pozemky reg. „C“, k.ú. Staré Mesto, parc. č. 7962/2, parc. č. 7963/1 a parc. č. 7963/2  
a stavby so súp. č. 2892 umiestnenej na pozemku parc. č. 7963/2 s drobnými stavbami na Mýtnej 
33, ktoré sú zapísané na LV č. 1656 na Mýtnej ulici č. 33 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto má na 
základe Zmluvy o nájme pozemkov a stavby č. 07 83 0605 12 00 (ďalej len „Zmluva o nájme 
pozemkov a stavby“) prenajaté OZ Vagus od 10.12.2012 na dobu určitú- 10 rokov. Nájomné bolo 
stanovené vo výške 1,00  Eur/rok. 

 Zmluva o nájme pozemkov a stavby bola podpísaná za účelom zriadenia a prevádzkovania 
nízkoprahového denného centra pre ľudí bez domova. OZ Vagus požiadal dňa 20.01.2016 o zmenu 
účelu nájmu v čl I. bod 3 na: „Účelom nájmu je zriadenie a prevádzkovanie sociálnych služieb 
podľa Zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Konkrétne poskytovanie služieb 
Nízkoprahového denného centra, Integračného centra a Špecializovaného poradenstva.“  
OZ Vagus žiadosť odôvodnil, že pri práci s ľuďmi bez domova je potrebné s nimi pracovať aj na 
úrovni integrácie do spoločnosti a na túto činnosť je potrebná aj činnosť Integračného centra 
a Kancelárie špecializovaného poradenstva na Vyššom územnom celku (BSK). Na základe zmeny 
účelu nájmu a registrácie na BSK je možné žiadať na konkrétne služby finančné zdroje od 
Samosprávneho kraja a tým odľahčiť rozpočet Hlavného mesta, 
 
STANOVISKÁ:  



- oddelenie sociálnych vecí – súhlasí v plnom rozsahu s návrhom OZ Vagus o doplnenie účelu 
nájmu za účelom prevádzkovania integračného centra a poskytovania špecializovaného 
poradenstva. 
- oddelenie miestnych daní a poplatkov- neeviduje žiadne pohľadávky 
- oddelenie legislatívno- právne- neeviduje súdny spor 
- oddelenie účtovníctva a pohľadávok-  neeviduje pohľadávku 
 

 
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 9.5.2016 na internete a  na úradnej tabuli svoj 
zámer - schválenie zmeny účelu nájmu v Zmluve o nájme pozemkov a stavby č. 07 83 0605 12 00 
pre OZ Vagus so sídlom v Bratislave z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 

















































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

konaného d ňa 9.05.2016 
___________________________________________________________________________ 

 
 

10. Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu v Zmluve o nájme pozemkov a stavby č. 07 83 0605 
12 00 pre OZ Vagus 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 zmenu účelu nájmu v Zmluve o nájme č. 07 83 0605 12 00  
uzavretej dňa 08.11.2012   s OZ Vagus so sídlom Čelakovského 2, 811 03 Bratislava, IČO: 41285971, 
takto: 
Pôvodné znenie: 
 „Účelom nájmu je zriadenie a prevádzkovanie nízkoprahového denného centra pre ľudí bez domova“ 
 
nahradiť nasledovným znením: 
 „ Účelom nájmu je zriadenie a prevádzkovanie sociálnych  služieb pod ľa Zákona 448/2008 Z.z. 
o sociálnych službách. Konkrétne poskytovanie služi eb Nízkoprahového denného centra, 
Integra čného centra a Špecializovaného poradenstva“,  
 
s podmienkou :   
  
Dodatok bude nájomcom podpísaný do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 
hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok v tejto lehote nebude nájomcom podpísaný, toto 
uznesenie stratí platnosť.  
 
Hlasovanie:  
prítomní: 8, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 2   
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 9.5.2016 
 
 
 
 
 





DODATOK č. 07 83 0605 12 01 
k Zmluve o nájme pozemkov a stavby č. 07 83 0605 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: OZ Vagus 
 Čelakovského 2, 811 03 Bratislava 
        zastúpená: Sergej Kára 
        číslo účtu :  
                             IČO:  42185971 

(ďalej len ”nájomca”) 
 
uzatvárajú tento Dodatok č. 1 (ďalej len „dodatok“) k Zmluve o nájme pozemkov a stavby č. 07 83 
0605 12 00  zo dňa 08.11.2012  (ďalej len „Zmluva o nájme pozemkov a stavby”) a v súlade 
s príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník nasledovný dodatok k zmluve 
o nájme  na  

 
 

Mýtnej 33 
           v Bratislave 

 
 
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách zmluvy: 
 
 
 

Čl. I 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 08.11.2012 Zmluvu o nájme pozemkov a stavby, predmetom 
ktorej sú pozemky nachádzajúce sa v Bratislave, k. ú. Staré Mesto na Mýtnej ulici č. 33, 
pozemkov reg. „C“, k.ú. Staré Mesto, parc. č. 7962/2, parc. č. 7963/1 a parc. č. 7963/2  a stavby 
so súp. č. 2892 umiestnené na pozemku parc. č. 7963/2 s drobnými stavbami na Mýtnej 33, 
ktoré sú zapísané na LV č. 1656.  Zmluva o nájme pozemkov a stavby je uzatvorená na dobu 
určitú - 10 rokov. 
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Čl. II 
Zmeny zmluvy 

 
 
1. V článku I. ods. 3 zmluvy  
 
          sa vypúšťa text: 
 

„Účelom nájmu je zriadenie a prevádzkovanie nízkoprahového denného centra pre ľudí bez 
domova.“ 

        
         a nahrádza sa novým textom: 
 

 „Ú čelom nájmu je zriadenie a prevádzkovanie sociálnych služieb podľa Zákona 448/2008 
Z.z. o sociálnych službách. Konkrétne poskytovanie služieb Nízkoprahového denného 
centra, Integračného centra a Špecializovaného poradenstva.“ 

  
  

3.   Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmeny. 
 
 

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.  Zmena účelu nájmu bola schválená Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 

uznesením  č. ......./2016 zo dňa ...........2016, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku 
ako jeho príloha č. 1. 

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

nájomcu. 
 
5. 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. 
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6. 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 ....................... 
 
 

Prenajímateľ :     Nájomca : 
      Hlavné mesto SR Bratislava     
 
      ..........................................................    ................................................................. 
             JUDr. Ivo Nesrovnal                   Sergej Kára 
          
                      primátor               

 
        

 


