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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 stavby „ Električková trať 
Dúbravka v úseku Hanulova – Pri kríži“, k. ú. Dúbravka, spoločnosti Dopravný podnik 
Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom na Olejkárskej 1 v Bratislave, IČO 00 492 736, za 
účelom zabezpečenia prevádzky a služieb mestskej hromadnej dopravy v hlavnom meste SR 
Bratislave a zabezpečenia ďalších doplnkových činností vychádzajúcich z predmetu činnosti 
nájomcu zapísaných v obchodnom registri, ktoré súvisia so zabezpečením prevádzky a služieb 
mestskej hromadnej dopravy, za nájomné vo výške účtovných odpisov podľa odpisového 
plánu nájomcu na príslušné účtovné obdobie za celý predmet nájmu, 
 
s podmienkou: 
 
Dodatok č. 088300691403 k Zmluve o nájme č. 088300691400 v znení Dodatku č. 
088300691401 a Dodatku č. 088300691402 bude nájomcom podpísaný do 90 dní od 
schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že 
dodatok k nájomnej zmluve nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaný, toto uznesenie 
stratí platnosť.  

 
 

Návrh na schválenie nájmu stavby „Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova – Pri kríži“ 
spoločnosti DPB, a.s., predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, 
že hlavné mesto vybudovalo túto stavbu pre potreby a na zlepšenie fungovania mestskej 
hromadnej dopravy, ktorej prevádzkovateľom je DPB, a.s. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 
 
PREDMET:  Uzatvorenie Dodatku č. 088300691403 k Zmluve o nájme č. 088300691400 

uzatvorenej dňa 31. 1. 2014 v znení Dodatku č. 088300691401 a Dodatku č. 
088300691402, s Dopravným podnikom Bratislava, a.s., predmetom ktorého 
bude rozšírenie predmetu nájmu o novovybudovanú stavbu „Električková trať 
Dúbravka v úseku Hanulova – Pri kríži“, ktorá je vo vlastníctve Hlavného 
mesta SR Bratislavy. 

 
 
NÁJOMCA:  Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 

Olejkárska 1 
814 52 Bratislava 

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

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

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

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



zmluvy sú pozemky, budovy a stavby – stavebné objekty a hnuteľný majetok vo vlastníctve 
hlavného mesta, prenajatý nájomcovi za účelom zabezpečenia prevádzky a služieb mestskej 
hromadnej dopravy v Hlavnom meste SR Bratislave a zabezpečenia ďalších doplnkových 
činností vychádzajúcich z predmetu činnosti nájomcu zapísaných v obchodnom registri, ktoré 
súvisia so zabezpečením prevádzky a služieb mestskej hromadnej dopravy. Zmluva o nájme 
bola uzatvorená na dobu určitú - 15 rokov počnúc dňom 1. 2. 2014. Nájomné bolo stanovené 
vo výške 1 811 014,00 eur. 

Dňa 03. 10. 2014 bol uzatvorený Dodatok č. 088300691401 k uvedenej zmluve, 
predmetom ktorého sú novovybudované stavby Trolejbusová trať Pražská – Hroboňová 
a Trolejbusová trať Patrónka – Vojenská nemocnica, v k. ú. Staré Mesto, ktoré boli vložené 
do nájmu DPB, a.s. Nájomné za tieto stavby uhrádza nájomca od 1. 1. 2015 vo výške 
účtovných odpisov podľa odpisového plánu. Výška účtovných odpisov za rok 2015 za celý 
predmet nájmu bola v sume 2 075 935,66 eur. 

Dňa 30. 3. 2016 bol uzatvorený Dodatok č. 088300691402 k zmluve, predmetom 
ktorého sú novovybudované stavby Trolejbusová trať konečná Gaštanová, Prestupná 
integrovaná zastávka MHD na Radlinského ulici v Bratislave a stavba Trolejbusová trať 
Trenčianska, ktoré boli vložené do nájmu DPB, a.s. Nájomné za tieto stavby uhrádza nájomca 
od 1. 3. 2016 vo výške odpisov podľa odpisového plánu. Výška účtovných odpisov za rok 
2016 za celý predmet nájmu je v sume 2 123 759,00 eur. 

 
V súvislosti  s dobudovaním stavby Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova – 

Pri kríži predkladáme na schválenie nájom tejto stavby DPB, a.s. formou dodatku k zmluve. 
Stavebníkom tejto stavby bolo Hlavné mesto SR Bratislava v zastúpení Generálneho 
investora Bratislavy. Stavba bola zrealizovaná cez Operačný program Bratislavský kraj, 
spolufinancovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Stavba bola skolaudovaná 
a zaradená do majetku mesta, kde musí v zmysle podmienok čerpania fondov zostať a je 
poistená. 

 
Popis stavby „Električková trať v úseku Hanulova – Pri kríži“ : 
 
V súvislosti s prebiehajúcou modernizáciou vozidlového parku DPB, a.s., Hlavné 

mesto SR Bratislava, ako vlastník infraštruktúry – koľajových tratí, pripravuje modernizáciu 
jestvujúcich električkových tratí. Prvým úsekom modernizovanej trate je „Električková trať 
v úseku Hanulova – Pri kríži“. Ide o koncovú električkovú trať v mestskej časti Bratislava – 
Dúbravka, vedenú po uliciach Hanulova, M. Schneidra-Trnavského, Saratovská. 

Cieľom modernizácie električkovej trate bolo nahradenie zastaraných 
a opotrebovaných konštrukcií električkovej trate za nové a progresívne prvky. Jedná sa hlavne 
o úplnú výmenu električkového zvršku a spodku s odvodnením. Z dôvodu zabezpečenia čo 
najdlhšej životnosti konštrukcií priecestí, ako aj minimalizácie údržbových prác na nich, boli 
vybudované na princípe pevnej jazdnej dráhy (PJD). Zmodernizované boli aj nástupiská 
zastávok v ich pôvodných polohách. Pre uľahčenie nástupu cestujúcich do vozidla sú nové 
nástupné hrany vo výške 250 mm nad spojnicou temien koľajnicových pásov (STKP). Pre 
zvýšenie bezpečnosti chodcov prechádzajúcich cez električkovú trať boli zrealizované nové 
prechody pre peších v tvare „Z“. Obdobne ako priecestia bolo konštrukčne zrealizované aj 
obratisko (PJD). V obratisku bolo zavedené riadenie ovládania výhybiek prostredníctvom 
svetelnej signalizácie a taktiež namontované zariadenie na mazanie koľajníc. Jednou 
z najdôležitejších súčastí modernizácie je vybudovanie nového trakčného vedenia. Upúšťa sa 
od systému prevesov, v zmodernizovanom úseku boli zrealizované nové trakčné stožiare 
s výložníkmi v telese električkovej trate. 



Realizáciou boli vytvorené podmienky pre moderný fungujúci dopravný systém 
integrovanej dopravy, ktorej súčasťou je aj električková doprava v riešenom úseku. 

V tabuľke je zoznam stavebných objektov, ktoré boli po ukončení prác odovzdané do 
majetku mesta a do užívania DPB, a.s. Predmetné objekty tvoria predmet vloženia do nájmu.  
 

 
Rekapitulácia_objektovej skladby   

SO/PS Číslo Názov 
Obstarávacia 

cena 

PS 102 

Riadenie ovládania výhybiek a 
svetelnej signalizácie v 
obratisku 132 002.01 

SO 201 
Rekonštrukcia električkovej 
trate -  koľajový zvršok 3 369 371.01 

SO 201.1 Koľaj ako spätný vodič 31 676.42 

SO  202 

Rekonštrukcia električkovej 
trate -  koľajový spodok a 
odvodnenie 1 421 449.36 

SO 203 Priecestia cez električkovú trať 201 253.83 
SO 204 Mazanie koľajníc v obratisku 56 584.59 

SO 301 
Električková zastávka 
Švantnerova 143 117.72 

SO 301.1 
Prístrešky na zastávke 
Švantnerova 44 641.67 

SO 302 Električková zastávka Alexyho 147 420.50 

SO 302.1 Prístrešky na zastávke Alexyho 48 916.27 

SO 303 
Električková zastávka 
Drobného 136 049.09 

SO 303.1 
Prístrešky na zastávke 
Drobného 44 242.49 

SO 304 
Električková zastávka OD 
Saratov 124 013.42 

SO 304.1 
SO 304  Prístrešky na 
zastávke OD Saratov 91 773.06 

SO 305 Električková zastávka Pri Kríži 127 732.52 

SO 305.1 Prístrešky na zastávke Pri Kríži 42 074.58 
SO 501 Úprava trolejového vedenia 652 891.97 

SO 502 
Úprava napájacich a spätných 
káblov 126 686.34 

SO 503 Ochranné opatrenie v zóne TV 70 247.13 
SO 505 Prípojky nn vedenia 143 509.08 

SO 506 
Osvetlenie prístreškov a 
zastávok 21 630.73 

SO 507 Elektrický ohrev výhybiek 39 954.60 
SO 901 Sadové úpravy 92 474.04 
    SPOLU: 7 309 712.43 
 



 
Návrh na schválenie nájmu stavby električkovej trate Dúbravka v úseku Hanulova – 

Pri kríži spoločnosti DPB, a.s., predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 
9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
z dôvodu, že hlavné mesto vybudovalo túto stavbu pre potreby a na zlepšenie fungovania 
mestskej hromadnej dopravy, ktorej prevádzkovateľom je DPB, a.s. 
 
 
STANOVISKÁ K NÁJMU  : 
 
Oddelenie územného rozvoja mesta : Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, 
v znení zmien a doplnkov stanovuje pre územie, ktorého súčasťou sú záujmové pozemky 
v k.ú. Dúbravka, reguláciu funkčného využitia plôch: plochy námestí, ostatné komunikačné 
plochy, ochranná a izolačná zeleň, číslo funkcie 1130 a parky, sadovnícke a lesoparkové 
úpravy, číslo funkcie 1110. Pozemky sú súčasťou územia, ktoré je definované ako 
stabilizované územie.  
 
Súhrnné stanovisko za oblasť dopravy : 
Oddelenie dopravného inžinierstva vo svojom stanovisku uviedlo, že k uzatvoreniu dodatku 
k zmluve nemajú pripomienky. 
Referát cestného správneho orgánu k uzatvoreniu dodatku nemá pripomienky. 
Oddelenie správy komunikácií  súhlasí s uzatvorením dodatku k zmluve pre DPB, a.s., na 
stavbu „Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova – Pri kríži“ v hodnote objektovej 
skladby : 7 309 712,43 eur.  
 
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene sa vyjadrilo, že k uzatvoreniu dodatku nemá 
námietky. 
 
Stanovisko technickej infraštruktúry : je bez pripomienok. 
 
Oddelenie miestnych daní a poplatkov : neeviduje voči žiadateľovi žiadne pohľadávky. 
 
Finančné oddelenie : o vyčíslenie záväzkov spoločnosti DPB, a.s., voči Hlavnému mestu SR 
Bratislave bolo požiadané dňa 18. 5. 2016. 
 
Oddelenie legislatívno-právne : neeviduje voči žiadateľovi súdny spor. 
 
Starosta mestskej časti Bratislava – Dúbravka – súhlasí s nájmom uvedenej stavby 
Dopravnému podniku Bratislava, a.s. 
 
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 13.6.2016 na internete a  na 
úradnej tabuli svoj zámer prenajať stavbu „Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova 
– Pri kríži“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 









































































































































DODATOK  č. 088300691403 
k Zmluve o nájme č. 088300691400 

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

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

 
(ďalej len „prenajímateľ“ ) 

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

Zastupuje : Ing. Milan Urban, predseda predstavenstva 
IČO :  00 492 736 
Registrácia : Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 607/B  
Bankové spojenie : VÚB, a.s. Bratislava - mesto 
Číslo účtu : 48009012/0200 
IBAN: SK98 0200 0000 0000 4800 9012 
BIC (SWIFT) : SUBASKBX 
DIČ : 2020298786  
IČ DPH : SK2020298786 

 
(ďalej len „nájomca“) 

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

Článok I 
Úvodné ustanovenia 

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

Dodatku č. 088300691401 zo dňa 03.10.2014 a Dodatku č. 088300691402 zo dňa 
30.3.2016 (ďalej len „Zmluva“). Predmetom Zmluvy je nájom pozemkov, budov 
a stavieb – stavebných objektov a hnuteľného majetku vo vlastníctve prenajímateľa, 
prenechaný nájomcovi do nájmu za účelom zabezpečenia prevádzky mestskej hromadnej 
dopravy v hlavnom meste SR Bratislave, zabezpečenia služieb mestskej hromadnej 
dopravy v hlavnom meste SR Bratislave a zabezpečenia ďalších doplnkových činností 
vychádzajúcich z predmetu činnosti nájomcu zapísaných v obchodnom registri, ktoré 
súvisia so zabezpečením prevádzky a služieb mestskej hromadnej dopravy. Zmluva 
o nájme bola uzatvorená na dobu určitú 15 rokov. Nájomné bolo stanovené vo výške 
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účtovných odpisov podľa odpisového plánu nájomcu na príslušné účtovné obdobie za 
celý predmet nájmu. 

 
2. Zmluvné strany sa z dôvodu vybudovania novej stavby „Električková trať Dúbravka 

v úseku Hanulova – Pri kríži“ v k.ú. Dúbravka dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 
088300691403 k Zmluve (ďalej len „Dodatok č. 3“). 

 
3. Predmet nájmu stavba „Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova – Pri kríži“ je vo 

výlučnom vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy ako prenajímateľa a bola 
spolufinancovaná z fondov Európskej únie (Operačný program Doprava).  

 
4. Nájom stavby „Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova – Pri kríži“ v k.ú. 

Dúbravka bol nájomcovi schválený uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy č. .../2016 zo dňa 30. 6. 2016, ktorého odpis je neoddeliteľnou súčasťou 
tohto Dodatku č. 3 ako jeho príloha č. 1. 

 
 

Čl. II  
Zmeny zmluvy 

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

• „Stavby – stavebné objekty (príloha č. 2 až 6 k Dodatku č. 3) : 
 

Stavba Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova – Pri kríži, k.ú. Dúbravka 
Obstarávacia cena :    7 309 712,43 Eur.“   
   
 

2. V článku V sa dopĺňa nový odsek 7 : 
 

„7. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomné za stavby – stavebné objekty uvedené 
v prílohe č. 2 tohto Dodatku č. 3 bude stanovené dohodou vo výške účtovných 
odpisov podľa odpisového plánu nájomcu na príslušné účtovné obdobie. Zmluvné 
strany sa dohodli, že nájomca bude povinný platiť nájomné za stavby – stavebné 
objekty, uvedené v prílohe č. 2 tohto Dodatku č. 3, od 1.9.2016. 

 
3. Ostatné časti zmluvy zostávajú nezmenené. 
  
 

Čl. III 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 3 uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za 

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

 
2. Dodatok k zmluve sa vyhotovuje v šiestich (6) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z 

ktorých po jej podpísaní prenajímateľ obdrží dve (2) a nájomca štyri (4) vyhotovenia. 
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3. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa 
podľa ust. § 47a ods. 1 zák. č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník 
v spojení s ust. § 5a zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 

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

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



Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavby 
„Elektri čková trať Dúbravka v úseku Hanulova – Pri kríži“, spoločnosti Dopravný 
podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave  

Kód uzn.: 5.3. 
5.3.1. 
5.3.5. 

Uznesenie 362/2016 
zo dňa 16.06.2016  

Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
prerokovať Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 
stavby „Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova – Pri kríži“, spoločnosti Dopravný 
podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave.  

- - -  

 


