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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, predĺženie doby nájmu pozemkov v Bratislave,            
k. ú. Staré Mesto: 
– parc. č. 21377/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 175 m2,  
– parc. č. 21378/20 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12 m2,  
– parc. č. 21377/13 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 50 m2,  
– parc. č. 21378/4 – ostatné plochy vo výmere 4 m2,  
– parc. č. 21378/21 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2,  
– parc. č. 21378/33 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 15 m2,  
– parc. č. 21375/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 33 m2,  
– parc. č. 21375/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12 m2,   
 
prenajatých Zmluvou o nájme č. 08-83-0020-05-00 Spojeným štátom americkým o 5 rokov, t. zn. 
do 15. 8. 2021 s päťročnou opciou t. zn. do 15.8.2026, 
 
s podmienkami: 
 

1. Dodatok č. 08-83-0020-05-03 k Zmluve o nájme č. 08-83-0020-05-00 bude nájomcom 
podpísaný do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR 
Bratislavy. V prípade, že dodatok k nájomnej zmluve nebude nájomcom v uvedenom 
termíne podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť.  

2. Nájomca je oprávnený uplatniť päťročnú opciu, t. zn. predĺženie nájmu do 15. 8. 2026, len 
v prípade, že minimálne 2 mesiace pred uplynutím doby nájmu, teda najneskôr do             
15. 6. 2021 požiada prenajímateľa o uplatnenie opcie a preukáže vlastníctvo pozemku na 
vybudovanie nového komplexu Veľvyslanectva Spojených štátov amerických v SR. 

 
 

Návrh na predĺženie nájmu pozemkov v k. ú. Staré Mesto na Hviezdoslavovom námestí 
a Paulínyho ulici Spojeným štátom americkým na dobu 5 rokov, t. zn. do 15. 8. 2021 s päťročnou 
opciou, t. zn. do 15.8.2026 je predkladaný na schválenie do Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko ide o predĺženie nájmu 
pozemkov dotknutých vybudovanou bezpečnostnou zónou pre Veľvyslanectvo USA v SR. 
Uzatvorením dodatku, ktorého predmetom bude predĺženie doby nájmu, bude majetkovoprávne 
zabezpečené užívanie bezpečnostnej zóny Veľvyslanectva USA na ďalšie obdobie. 

  
 
 



 
DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 
PREDMET ŽIADOSTI: Pred ĺženie doby nájmu pozemkov v k. ú. Staré Mesto, na 

Hviezdoslavovom námestí a Paulínyho ulici prenajatých žiadateľovi Zmluvou 
o nájme č. 08-83-0020-05-00 v znení Dodatkov č. 1 a 2 

 
ŽIADATE Ľ: Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických v SR  
  Hviezdoslavovo nám. 4 
  811 02 Bratislava 
 
ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKOV: 

 
pozemok            celková  prenajatá 
reg. „C“   LV    druh pozemku        výmera  výmera  
21377/11 č. 8204  zastavané plochy a nádvoria       1 175 m2  1 175 m2 
21378/20 č. 8204  zastavané plochy a nádvoria            12 m2       12 m2 
21377/13  č. 8204  zastavané plochy a nádvoria            50 m2                   50 m2  
21378/4   č. 8204  ostatné plochy                4 m2         4 m2 
21378/21  č. 8204  zastavané plochy a nádvoria            17 m2       17 m2 
21378/33  č. 8204  zastavané plochy a nádvoria            15 m2         15 m2 
21375/6  č. 8204  zastavané plochy a nádvoria            33 m2       33 m2 
21375/7  č. 8204  zastavané plochy a nádvoria            12 m2       12 m2  
         SPOLU   ...............    1 318 m2 
 
ÚČEL:  vybudovanie a užívanie predmetu nájmu ako bezpečnostnej zóny pre Veľvyslanectvo 

  USA v SR 
 
DOBA NÁJMU:  podľa platnej nájomnej zmluvy na dobu určitú do 15. 8. 2016 
 žiadateľ navrhuje predĺženie zmluvy o 5 rokov, t. zn. do 15. 8. 2021 

s päťročnou opciou, t. zn. do 15.8.2026 
 
Návrh Hlavného mesta SR Bratislavy na uplatnenie opcie: 

- nájomca požiada prenajímateľa minimálne 2 mesiace pred uplynutím doby 
nájmu, teda najneskôr do 15. 6. 2021, o uplatnenie opcie a  

- nájomca preukáže vlastníctvo pozemku na vybudovanie nového komplexu 
Veľvyslanectva USA v SR 

 
SKUTKOVÝ STAV: 
 
Dňa 23. 2. 2005 bola uzatvorená medzi Hlavným mestom SR Bratislavou ako prenajímateľom, 
Mestskou časťou Bratislava–Staré Mesto ako správcom a Spojenými štátmi americkými ako 
nájomcom Zmluva o nájme č. 08-83-0020-05-00. Predmetom nájmu sú vyššie uvedené pozemky 
v k. ú. Staré Mesto na Hviezdoslavovom námestí a Paulívyho ulici. Nájomné bolo dojednané vo 
výške 0,03 Eur za celý predmet nájmu. Účelom nájmu bolo vybudovanie a užívanie bezpečnostnej 
zóny pre Veľvyslanectvo USA. Nájom bol dojednaný na dobu určitú do 15. 2. 2015. 
 
Dodatkom č. 1 zo dňa 13. 8. 2007 prišlo k úprave predmetu nájmu, namiesto pozemku parc. č. 
21378/26 vo výmere 19 m2, je predmetom nájmu pozemok parc. č. 21378/33 vo výmere 15 m2, 
a teda celková výmera predmetu nájmu bola upravená na výmeru 1 318 m2.     
 
 
 



Dodatok č. 08-83-0020-05-02 zo dňa 13. 8. 2014 riešil predĺženie nájomnej zmluvy do 15. 8. 2016 
a doplnenie ustanovenia týkajúceho sa podmienok ďalšieho predĺženia nájomnej zmluvy:  

- nájomca pred uplynutím doby nájmu, teda pred 15.8.2016 predloží prenajímateľovi 
relevantné dokumenty o vzťahu k pozemku alebo k budove pre umiestnenie nového 
zastupiteľského úradu USA a  

- dokumenty, ktoré zdokladujú relevantné kroky k získaniu projektovej dokumentácie 
a stavebných povolení vzťahujúcich sa k novej budove zastupiteľského úradu USA. 

 
Listom zo dňa 11. 5. 2016 sa Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických v SR obrátilo na 
Hlavné mesto SR Bratislavu so žiadosťou o predĺženie zmluvy o nájme na obdobie nie menej 
ako 5 rokov s päťročnou opciou a žiada, aby bol návrh predložený na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v júni 2016.  
K preukázaniu splnenia podmienky stanovenej v Dodatku č. 08-83-0020-05-02 Veľvyslanectvo 
USA predkladá oficiálne rozhodnutie vlády Spojených štátov amerických relokovať svoj 
zastupiteľský úrad v Bratislave. Okrem toho vykonala vláda Spojených štátov amerických tieto 
kroky: 

1. Na jar v roku 2014 začalo Veľvyslanectvo prijímať ponuky verejnosti na predaj pozemkov. 
2. V septembri  2014 uzavrelo Veľvyslanectvo zmluvu s právnou firmou Squire Patton Boggs, 

ktorá bude Veľvyslanectvo zastupovať v akvizičnej (prírastok) oblasti. 
3. V januári 2015 uzavrel Úrad pre správu budov v zahraničí pri Ministerstve zahraničných 

vecí USA (Úrad), ktorý spolupracuje s Veľvyslanectvom USA pri výbere a kúpe pozemku 
pre nový komplex Veľvyslanectva, zmluvu s komerčnou realitnou spoločnosťou Cushman 
& Wakefield, ktorá bude Veľvyslanectvu pomáhať s výberom pozemku pre nový komplex 
Veľvyslanectva 

4. Od januára 2015 predstavitelia Úradu niekoľkokrát navštívili Bratislavu, aby spolu 
s Veľvyslanectvom a realitnou kanceláriou Cushman & Wakefield hľadali vhodné pozemky. 
V tejto fáze bolo vybratých 24 potenciálnych pozemkov.  

5. V máji a auguste 2015 navštívili tieto pozemky predstavitelia Úradu a Oddelenia 
diplomatickej bezpečnosti, aby posúdili ich vhodnosť pre nový komplex Veľvyslanectva. Po 
obhliadke bolo 5 pozemkov vyhodnotených ako vhodných. Počas tohto procesu sa 
zástupcovia Úradu a Veľvyslanectva stretli so zástupcami mesta, aby ich informovali 
o svojej činnosti 

6. Na jar 2016 vykonajú hodnotiace tímy Úradu a Oddelenia diplomatickej bezpečnosti 
obhliadku ostatných pozemkov s cieľom vybrať pozemok vhodný na kúpu 

7. Veľvyslanectvo a Úrad pokračujú v komunikácii s mestom ohľadom predajnej ceny za 
mestský objekt nachádzajúci sa v oblasti pripadajúcej do úvahy pre umiestnenie nového 
zastupiteľského úradu Veľvyslanectva. 

 
K druhej časti podmienky predĺženia nájomnej zmluvy, týkajúcej sa predloženia relevantných 
dokumentov smerujúcich k získaniu projektovej dokumentácie a stavebného povolenia 
vzťahujúcich sa k novej budove zastupiteľského úradu, Veľvyslanectvo uviedlo, že takéto 
dokumenty predloží Hlavnému mestu SR Bratislave akonáhle získa pozemok, vypracuje projektovú 
dokumentáciu a požiada o potrebné povolenia k výstavbe nového komplexu Veľvyslanectva. 
 
V závere žiadosti Veľvyslanectvo uistilo Hlavné Mesto SR Bratislavu, že predĺženiu nájmu nie 
menej ako 5 rokov s päťročnou opciou pripisuje Veľvyslanectvo USA v SR veľkú dôležitosť a verí, 
že primátor a poslanci mestského zastupiteľstva  vyjdú žiadosti v ústrety.  
 

Návrh na predĺženie nájmu pozemkov v k. ú. Staré Mesto na Hviezdoslavovom námestí 
a Paulínyho ulici Spojeným štátom americkým na dobu 5 rokov, t. zn. do 15. 8. 2021 s päťročnou 
opciou, t. zn. do 15.8.2026 je predkladaný na schválenie do Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 



138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko ide o predĺženie nájmu 
pozemkov dotknutých vybudovanou bezpečnostnou zónou pre Veľvyslanectvo USA v SR. 
Uzatvorením dodatku, ktorého predmetom bude predĺženie doby nájmu, bude majetkovoprávne 
zabezpečené užívanie bezpečnostnej zóny Veľvyslanectva USA na ďalšie obdobie. 
 
 
STANOVISKÁ K PRED ĹŽENIU NÁJMU:  
 
Oddelenie územného rozvoja mesta – o vydanie územnoplánovacej informácie k predĺženiu nájmu 
bolo požiadané súbornou žiadosťou zo dňa 13.5.2016.  

 
Stanovisko z hľadiska technickej infraštruktúry – o vydanie stanoviska k predĺženiu nájmu bolo 
požiadané súbornou žiadosťou zo dňa 13.5.2016. 
 
Oddelenie dopravného inžinierstva – o vydanie stanoviska k predĺženiu nájmu bolo požiadané 
súbornou žiadosťou zo dňa 13.5.2016. 
 
Oddelenie dopravy – o vydanie stanoviska k predĺženiu nájmu bolo požiadané súbornou žiadosťou 
zo dňa 13.5.2016. 
 
Oddelenie správy komunikácií – o vydanie stanoviska k predĺženiu nájmu bolo požiadané súbornou 
žiadosťou zo dňa 13.5.2016. 
 
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene – o vydanie stanoviska k predĺženiu nájmu bolo 
požiadané súbornou žiadosťou zo dňa 13.5.2016. 
 
Oddelenie účtovníctva a pohľadávok – o informáciu o stave pohľadávok hlavného mesta voči 
žiadateľovi bolo požiadané súbornou žiadosťou zo dňa 13.5.2016. 
 
Oddelenie miestnych dani a poplatkov – o informáciu o stave pohľadávok hlavného mesta voči 
žiadateľovi bolo požiadané súbornou žiadosťou zo dňa 13.5.2016. 
 
Oddelenie legislatívno-právne – o informáciu či hlavné mesto nevedie súdny spor voči žiadateľovi 
bolo požiadané súbornou žiadosťou zo dňa 13.5.2016. 
 
  
Starosta mestskej časti Bratislava – Staré Mesto – bol požiadaný o stanovisko k predĺženiu nájmu 
listom zo dňa 13.5.2016.  
 

















































































































DODATOK   č.  08-83-0020-05-03 
k ZMLUVE O NÁJME  č. 08 – 83 – 0020 – 05 – 00  (pre Prenajímateľa) 

                     č. 265 – OBO – 098  (pre Nájomcu) 
 
Zmluvné strany: 
 
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
 Primaciálne nám. 1,  814 99  Bratislava 
 Zastupuje:  JUDr. Ivo Nesrovnal,  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
     Peňažný ústav:  Československá obchodná banka, a. s. 
 Číslo účtu (IBAN): SK58 7500 0000 000025828453 
 BIC (SWIFT): CEKOSKBX 
 IČO:  00 603 481 
 DIČ:  2020372596 
 (ďalej len „Prenajímateľ“) 
 
 
2. Mestská časť Bratislava–Staré Mesto 

Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 
 Zastupuje:  Mgr. Radoslav Števčík, starosta mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
     Peňažný ústav:  VÚB, a.s. 
 Číslo účtu (IBAN): SK02 0200 0000 0000 0152 6012 
 BIC (SWIFT): SUBASKBX 
 IČO:  00 603 147 

 (ďalej len „Správca“) 
 

a 
 

3. Spojené štáty americké 
Zastupuje :  ..................... 
 

 (ďalej len „Nájomca“) 
 
 
 

Článok  I 
Úvodné ustanovenia 

  
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 23. 2. 2005 Zmluvu o nájme č. 08-83-0020-05-00 (pre 

Prenajímateľa) č. 265-OBO-098 (pre Nájomcu) v znení Dodatku č. 1 zo dňa 9.8.2007 
a Dodatku č. 08-83-0020-05-02 zo dňa 13.8.2014 (ďalej len „Zmluva“). Predmetom 
Zmluvy je nájom pozemkov v k. ú. Staré Mesto evidované na LV č. 8204 ako 

  parc. č. 21377/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 175 m2,  
  parc. č. 21378/20 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12 m2,  
  parc. č. 21377/13 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 50 m2,  
  parc. č. 21378/4  – ostatné plochy vo výmere 4 m2,  
  parc. č. 21378/21 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2,  
  parc. č. 21378/33 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 15 m2,  
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  parc. č. 21375/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 33 m2,  
  parc. č. 21375/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12 m2.  

 
Účelom nájmu je vybudovanie a užívanie Predmetu nájmu ako bezpečnostnej zóny pre 
Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických v SR na Hviezdoslavovom námestí v 
Brtaislave. Nájom bol dojednaný na dobu určitú do 15. 8. 2016. Nájomné bolo stanovené 
dohodou vo výške 0,03 Eur za celé obdobie nájmu.  
 

2. Zmluvné strany sa z dôvodu predĺženia Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku      
č. 08-83-0020-05-03 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“). Predĺženie doby nájmu bolo 
schválené uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy                  
č. ................../2016 zo dňa ................, ktorého odpis je neoddeliteľnou súčasťou tohto 
dodatku ako jeho príloha č. 1. 

 
 

Článok II 
Zmeny Zmluvy 

 
1.  V článku II  ods. 1 sa text  
  
 „na dobu určitú do 15. 8. 2016“ 
 nahrádza textom  
 „na dobu určitú do 15. 8. 2021 s päťročnou opciou“. 
 
2. V článku II sa dopĺňa nový odsek č. 6: 

 
„6. Nájomca je oprávnený uplatniť si päťročnú opciu, t. zn. predĺženie nájmu do            

15. 8. 2026, len v prípade, že minimálne 2 mesiace pred uplynutím doby nájmu, teda 
najneskôr do 15. 6. 2021 požiada prenajímateľa o uplatnenie opcie a preukáže 
vlastníctvo pozemku na vybudovanie nového komplexu Veľvyslanectva Spojených 
štátov amerických v SR.“  

 
  

Článok III 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté týmto Dodatkom, zostávajú bez zmeny. 
 
2.   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. 

 
3. Dodatok sa vyhotovuje v 9 vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých po jeho 

podpísaní, prenajímateľ dostane 5 vyhotovení, správca dostane 2 vyhotovenia a nájomca 
dostane 2 vyhotovenia. 
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4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa podľa ustanovení 
§ 47a ods. 1  zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 546/2010 Z. z. 
a § 5a ods. 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.  

 
 
 
 
V Bratislave dňa ..............................                       V Bratislave dňa ................................ 
Prenajímateľ :    Nájomca : 
Hlavné mesto SR Bratislava    Spojené štáty americké 

 
 
 
.........................................................                        ......................................................... 
JUDr. Ivo  Nesrovnal    xxxxxxxxx 
primátor            

   
 
     

 
 
 
 
V Bratislave dňa .............................. 
Správca : 
Mestská časť Bratislava– Staré Mesto 
 
 
 
........................................................ 
Mgr. Radoslav  Števčík  
starosta  

 



   
 

   
 

   
 

   



   
 
 
 


