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kód 5.3 

5.3.1 
                                                                                        5.3.5 

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 a budúce zriadenie vecného bremena k častiam 
pozemkov v Bratislave,  
 
1. k. ú. Jarovce,  
časť pozemku reg. C-KN parc. č. 870/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 340 m2 (diel 
1412),  
časť pozemku reg. C-KN parc. č. 972/39 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m2 (diel 
1085), 
časť pozemku reg. E-KN parc. č. 2427 – trvalé trávnaté porasty vo výmere 112 m2 (diel 751) a  
časť pozemku reg. E-KN parc. č. 2427 – trvalé trávnaté porasty vo výmere 38 m2 (diel 762),  
spolu vo výmere 495 m2, spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. so sídlom na Dúbravskej 
ceste 14 v Bratislave, IČO 35 919 001, za účelom úpravy komunikácie, uloženia a preloženia 
inžinierskych sietí, vybudovania verejného osvetlenia a informačného systému, v súvislosti 
s výstavbou diaľnice „D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever“, na dobu neurčitú,  
 
alternatíva 1: podľa návrhu žiadateľa 
 za nájomné: 4,873 Eur/m2/rok, čo predstavuje ročne sumu vo výške 2 412,135 

Eur, 
 s odplatou za zriadenie vecného bremena: bude stanovená na základe znaleckého 

posudku  
 
alternatíva 2:  podľa Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
 za nájomné: 30,00 Eur/m2/rok, čo predstavuje ročne sumu vo výške 14 850,00 

Eur, 
 s odplatou za zriadenie vecného bremena:  
 predbežná odplata – 50 % z 71,08 Eur/m2, spolu 17 592,30 Eur 
 konečná odplata – bude stanovená na základe znaleckého posudku nie staršieho ako 

3 mesiace pred uzavretím zmluvy o zriadení vecného bremena 
 
 
 
2. k. ú. Vajnory, 
časť pozemku reg. E-KN parc. č. 3970 (v reg. C-KN ako časť pozemku parc. č. 2796/5) – orná 
pôda vo výmere 202 m² (diel 117) a  
časť pozemku reg. E-KN parc. č. 4267/1 – ostatné plochy vo výmere 151 m2 (diel 448),  
spolu vo výmere 353 m2, spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. so sídlom na Dúbravskej 
ceste 14 v Bratislave, IČO 35 919 001, za účelom úpravy komunikácie, uloženia a preloženia 
inžinierskych sietí, vybudovania verejného osvetlenia, v súvislosti s výstavbou diaľnice „D4 
Bratislava, Ivanka sever – Rača“, na dobu neurčitú,  
 
 



 
alternatíva 1: podľa návrhu žiadateľa 
 za nájomné: 5,155 Eur/m2/rok, čo predstavuje ročne sumu vo výške                               

1 819,715 Eur, 
 s odplatou za zriadenie vecného bremena: bude stanovená na základe znaleckého 

posudku  
 
alternatíva 2:  podľa Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
 za nájomné: 30,00 Eur/m2/rok, čo predstavuje ročne sumu vo výške                                  

10 590,00 Eur, 
 s odplatou za zriadenie vecného bremena:  
 predbežná odplata – 50 % z 39,66 Eur/m2 (orná pôda vo výmere 202 m2 - spolu          

4 005,66 Eur) a 50 % z 76,57 Eur/m2 (ostatné plochy vo výmere 151 m2 - spolu               
5 781,04 Eur), celkom 9 786,70 Eur 

 konečná odplata – bude stanovená na základe znaleckého posudku nie staršieho ako 
3 mesiace pred uzavretím zmluvy o zriadení vecného bremena 

 
 
3. k. ú. Podunajské Biskupice, 
časť pozemku reg. C-KN parc. č. 5864/9 – orná pôda vo výmere 12 m2 (diel 833), 
časť pozemku reg. C-KN parc. č. 5939/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 15 m2                         

(diel 900), 
časť pozemku reg. C-KN parc. č. 5750/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4624 m2                     

(diel 277), 
časť pozemku reg. C-KN parc. č. 5750/8 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4915 m²                  
(diel 190), 
časť pozemku reg. E-KN parc. č. 9-1527/35 – orná pôda vo výmere 386 m2 (diel 180), 
spolu vo výmere 9 952 m2, spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. so sídlom na Dúbravskej 
ceste 14 v Bratislave, IČO 35 919 001, za účelom úpravy komunikácie, uloženia a preloženia 
inžinierskych sietí, vybudovania verejného osvetlenia, v súvislosti s výstavbou diaľnice                           
„D4 Bratislava, Jarovce -Ivanka sever“, na dobu neurčitú,  
 
alternatíva 1: podľa návrhu žiadateľa 
 za nájomné: 4,655 Eur/m2/rok, čo predstavuje ročne sumu vo výške 

46 326,56 Eur, 
 s odplatou za zriadenie vecného bremena: bude stanovená na základe znaleckého 

posudku  
 
alternatíva 2:  podľa Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
 za nájomné: 30,00 Eur/m2/rok, čo predstavuje ročne sumu vo výške 

298 560,00 Eur, 
 s odplatou za zriadenie vecného bremena:  
 predbežná odplata – 50 % z 27,13 Eur/m2, spolu 134 998,88 Eur 

konečná odplata – bude stanovená na základe znaleckého posudku nie staršieho     
ako 3 mesiace pred uzavretím zmluvy o zriadení vecného bremena 

 
 
4. k. ú. Ružinov, 
časť pozemku reg. C-KN parc. č. 3544/64 – ostatné plochy vo výmere 26 m² (diel 217), 
časť pozemku reg. E-KN parc. č. 1776/101 – ostatné plochy vo výmere 45 m² (diel 21), 
časť pozemku reg. E-KN parc. č. 1776/201 – ostatné plochy vo výmere 8 m² (diel 23), 
časť pozemku reg. E-KN parc. č.1776/301 – ostatné plochy vo výmere 29 m² (diel 22), 



časť pozemku reg. E-KN parc. č. 1776/401 – ostatné plochy  vo výmere 15 m² (diel 20), 
časť pozemku reg. E-KN parc. č. 1776/501 – ostatné plochy vo výmere 116 m² (diel 24),  
časť pozemku reg. E-KN parc. č. 1776/501 – ostatné plochy vo výmere 42 m² (diel 69),  
časť pozemku reg. E-KN parc. č. 1776/501 – ostatné plochy vo výmere 31 m² (diel 70),  
časť pozemku reg. E-KN parc. č. 1776/501 – ostatné plochy vo výmere 116 m² (diel R17),  
časť pozemku reg. C-KN parc. č. 4038/1 – zast. plochy a nádvoria vo výmere 744 m² (diel 201),  
časť pozemku reg. C-KN parc. č. 4038/5 – zast. plochy a nádvoria vo výmere 162 m² (diel 160),  
časť pozemku reg. C-KN parc. č. 4038/3 – zast. plochy a nádvoria vo výmere 194 m² (diel 202),  
spolu vo výmere1 528 m², spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. so sídlom na Dúbravskej 
ceste 14 v Bratislave, IČO 35 919 001, za účelom realizácie stavby „Rýchlostná cesta R7 Bratislava 
Ketelec – Bratislava Prievoz", na dobu neurčitú,  

 
alternatíva 1: podľa návrhu žiadateľa 
 za nájomné: 5,957 Eur/m2/rok a 7,479 Eur/m²/rok, čo predstavuje ročne sumu vo 

výške 9 583,224 Eur, 
 s odplatou za zriadenie vecného bremena: bude stanovená na základe znaleckého 

posudku  
 
alternatíva 2:  podľa Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
 za nájomné: 30,00 Eur/m2/rok, čo predstavuje ročne sumu vo výške 45 840,00 

Eur, 
 s odplatou za zriadenie vecného bremena:  
 predbežná odplata – 10 % z 76,92 Eur/m2, spolu 11 753,376 Eur 
 konečná odplata – bude stanovená na základe znaleckého posudku nie staršieho ako 

3 mesiace pred uzavretím zmluvy o zriadení vecného bremena 
 
5. k. ú Nivy 
časť pozemku registra C-KN  parc. č. 3785/1 - ostatné plochy  vo výmere 197 m2 (diel 99)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  3785/1 - ostatné plochy  vo výmere 103 m2  (diel 213)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  3905/1 - ostatné plochy vo výmere 44 m2  (diel 334)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  3905/1 - ostatné plochy vo výmere 170 m2  (diel 302)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  3905/6 - ostatné plochy vo výmere 319 m2  (diel 337) 
časť pozemku registra C-KN parc. č.  3905/7 - ostatné plochy vo výmere 49 m2  (diel 348) 
časť pozemku registra C-KN parc. č.  4021/1 - ostatné plochy vo výmere 660 m2 (diel 100) 
časť pozemku registra C-KN parc. č.  4021/1 - ostatné plochy vo výmere 66 m² (diel 111)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  4021/8 - ostatné plochy  vo výmere 24 m² (diel 111)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  4021/1 - ostatné plochy vo výmere 27 m² (diel 216)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  4027/46 - ostatné plochy vo výmere 160 m² (diel 112)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  4027/43 - ostatné plochy vo výmere 246 m² (diel 112)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  4027/45 - ostatné plochy vo výmere 62 m² (diel 112) 
časť pozemku registra C-KN parc. č.  4027/1  -  ostatné plochy vo výmere 543 m² (diel 64)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  4027/35 - ostatné plochy vo výmere 1887 m² (diel 7) 
časť pozemku registra C-KN parc. č.  4027/36 - ostatné plochy vo výmere 38 m² (diel 9)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  4027/32 - ostatné plochy vo výmere 328 m² (diel 15)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  4027/66 - ostatné plochy vo výmere 4 m² (diel 15) 
časť pozemku registra C-KN parc. č.  4027/68 - ostatné plochy vo výmere 53 m² (diel 15) 

časť pozemku registra C-KN parc. č.  4027/32 - ostatné plochy vo výmere 3 m² (diel 18) 

časť pozemku registra C-KN parc. č.  4027/36  - ostatné plochy vo výmere 438 m² (diel 29) 
časť pozemku registra C-KN parc. č.  4027/35  - ostatné plochy vo výmere 756 m² (diel 67) 

časť pozemku registra C-KN parc. č.  4030/22  - ostatné plochy vo výmere 13 m² (diel 42) 
časť pozemku registra C-KN parc. č.  4031/2    - ostatné plochy  vo výmere 274 m² (diel 113) 
časť pozemku registra C-KN parc. č.  4031/10  - ostatné plochy  vo výmere 127 m² (diel 113) 



časť pozemku registra C-KN parc. č. 4031/2 – ostatné plochy vo výmere 66 m² (diel 201) 
časť pozemku registra C-KN parc. č. 4027/45 – ostatné plochy vo výmere 72 m² (diel 201) 
časť pozemku registra C-KN parc. č. 4031/9 –  ostatné plochy vo výmere 12 m² (diel 30) 
časť pozemku registra C-KN parc. č. 4031/9 –  ostatné plochy vo výmere 4 m² (diel 34)  
časť pozemku registra C-KN parc. č. 4031/2 – ostatné plochy vo výmere 11 m² (diel 33) 
časť pozemku registra C-KN parc. č. 4031/14 – ostatné plochy vo výmere 15 m² (diel 306)  
časť pozemku registra C-KN parc. č. 4031/13 – ostatné plochy vo výmere 1 m² (diel 306) 
časť pozemku registra C-KN parc. č. 4031/8 – ostatné plochy vo výmere 22 m² (diel 21) 
časť pozemku registra C-KN parc. č. 4031/2 – ostatné plochy vo výmere 35 m² (diel 1) 
časť pozemku registra C-KN parc. č. 4081/7 – ostatné plochy vo výmere 91 m² (diel 101) 
časť pozemku registra C_KN parc. č. 4081/46 – ostatné plochy vo výmere 4 m² (diel 115) 
časť pozemku registra C-KN parc. č. 4081/28 – ostatné plochy vo výmere 244 m² (diel 115) 
časť pozemku registra C-KN parc. č. 4081/7 – ostatné plochy vo výmere 342 m² (diel 35) 
časť pozemku registra C-KN parc. č. 4081/7 – ostatné plochy vo výmere 92 m² (diel 31) 
časť pozemku registra C-KN parc. č. 4081/7 – ostatné plochy vo výmere 438 m² (diel 2) 
časť pozemku registra C-KN parc. č. 4081/23 – ostatné plochy vo výmere 110 m² (diel 20) 
časť pozemku registra C-KN parc. č. 4081/17 – ostatné plochy vo výmere 98 m² (diel 157) 
časť pozemku registra C-KN parc. č. 4081/17 – ostatné plochy vo výmere 39 m² (diel 284) 
časť pozemku registra C-KN parc. č. 4081/34 – ostatné plochy vo výmere 10 m² (diel 284) 
časť pozemku registra C-KN parc. č. 15382/10 – zast. pl. a nádvoria vo výmere 1 m² (diel 207) 
časť pozemku registra C-KN parc. č.  15420/24 - ostatné plochy vo výmere 308 m²  (diel 120)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  15420/23 - ostatné plochy vo výmere 35 m²  (diel 120)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  15420/18 - ostatné plochy vo výmere 195 m² (diel 120)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  15420/18 - ostatné plochy vo výmere 10 m² (diel 263)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  15420/19 - ostatné plochy vo výmere 22 m² (diel 264) 
časť pozemku registra C-KN parc. č.  22197/1 - ostatné plochy vo výmere 94m² (diel 103)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  22197/1 - ostatné plochy vo výmere 57 m² (diel 124)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  22197/6 - ostatné plochy vo výmere 41 m² (diel 124)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  22197/2 - ostatné plochy vo výmere 170 m² (diel 141)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  22197/2 - ostatné plochy  vo výmere 166 m² (diel 142)  
časť pozemku registra E-KN parc. č.  1359/2  - zast. pl. a nádvorie. vo výmere 47 m² (diel 23) 

časť pozemku registra E-KN parc. č.  1449/100 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 22 m² (diel 60) 

časť pozemku registra C-KN parc. č.  4013/7  -  zast. pl. a nádvoria vo výmere 24 m² (diel 60) 
časť pozemku registra C-KN parc. č.  3479/4  -  zast. pl.a nádvoria vo výmere 9 m²  (diel 60) 
časť pozemku registra E-KN parc. č.  1449/100 -  zast. pl. a nádvoria vo výmere 73 m² (diel 65) 
časť pozemku registra C-KN parc. č.  4013/10  -  zast. pl. a nádvoria vo výmere 18 m² (diel 65) 
časť pozemku registra C-KN parc. č.  4013/9   -   zast. pl. a nádvoria vo výmere  9 m² (diel 65) 
časť pozemku registra C-KN parc. č.  3437/13  - ostatné plochy vo výmere 23 m² (diel 65)                

časť pozemku registra E-KN parc. č.  1450/100 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 12 m² (diel 19) 

časť pozemku registra C-KN parc. č.  4013/12 -  zast. pl. a nádvoria vo výmere 14 m²  (diel 19) 

časť pozemku registra E-KN parc. č.  1450/100 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 14 m² (diel 67) 

časť pozemku registra E-KN parc. č.  1450/100 -  zast. pl. a nádvoria vo výmere 164 m² (diel 75) 

časť pozemku registra E-KN parc. č.  1450/100 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 10 m² (diel 77) 

časť pozemku registra E-KN parc. č.  1450/100 - zast. pl. a nádvoria   vo výmere 23 m² (diel 79) 
časť pozemku registra E-KN parc. č.  1459/101 -   záhrady vo výmere 4 m² (diel 20) 
časť pozemku registra E-KN parc. č.  1490 -  zast. pl. a nádvoria   vo výmere 39 m² (diel 22) 
časť pozemku registra E-KN parc. č.  1596 -  zast. pl. a nádvoria vo výmere 13 m² (diel 55) 
časť pozemku registra C-KN parc. č.  4015/19 -   zast. pl. a nádvoria  vo výmere 3 m² (diel 55) 
časť pozemku registra E-KN parc. č.  1795/101   -   vodné plochy vo výmere 8 m² (diel 87) 
časť pozemku registra E-KN parc. č.  1813/118  -   lesné pozemky vo výmere 4 m² (diel 45)                  
časť pozemku registra E-KN parc. č.  1847/102  -  vodné plochy vo výmere 307 m² (diel 39)  
časť pozemku registra E-KN parc. č.  1847/104 -   vodné plochy vo výmere 137 m² (diel 30)  



časť pozemku registra C-KN parc. č.   4081/33 -  ostatné plochy vo výmere 8 m² (diel 30)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  4081/29 -  ostatné plochy vo výmere 95 m² (diel 30)  
časť pozemku registra E-KN parc. č.  1847/104 - vodné plochy vo výmere 38 m² (diel 35)  
časť pozemku registra E-KN parc. č.  1847/104 - vodné plochy vo výmere 57 m² (diel 61)  
časť pozemku registra E-KN parc. č.  1847/104  - vodné plochy vo výmere 3 m² (diel 62)  
časť pozemku registra E-KN parc. č.  15390/102 - orná pôda vo výmere 22 m²  (diel 47)  
časť pozemku registra E-KN parc. č.  15390/102 - orná pôda  vo výmere 7 m² (diel 52)  
časť pozemku registra E-KN parc. č.  22197/100 - zast. pl. a nádvoria  vo výmere 5 m² (diel 12)  
časť pozemku registra E-KN parc. č.   22197/100 - zast. pl. a nádvoria  vo výmere 18 m² (diel 14)  
časť pozemku registra E-KN parc. č.  22197/101 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 15 m² (diel 9) 
časť pozemku registra E-KN parc. č.  22197/102 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 22 m² (diel 11)  
časť pozemku registra E-KN parc. č.  22198/3 -  zast. pl.a nádvoria  vo výmere 9 m² (diel 51)  
časť pozemku registra C-KN parc. č. 3782/1 -  záhrady vo výmere 643  m² (diel 96) 
časť pozemku registra C-KN parc. č.  3782/1  - záhrady vo výmere 8 m² (diel 108)       
časť pozemku registra C-KN parc. č.  3782/1  -  záhrady vo výmere 76 m² (diel 110)   
 časť pozemku registra C-KN parc. č.   3782/4 -  záhrady vo výmere 9 m² (diel 110)                       
časť pozemku registra C-KN parc. č.  3782/1  -  záhrady vo výmere 132 m² (diel 211)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  3782/5  -  záhrady vo výmere 6 m² (diel 211)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  3782/3  -  záhrady vo výmere 3 m²  (diel 109)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  3851/4  - ostatné plochy vo výmere 2850 m² (diel 228)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  3851/126 -  ostatné plochy vo výmere 33 m² (diel 226)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  3851/128 -  ostatné plochy vo výmere 29 m² (diel 227)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  3851/127  - ostatné plochy vo výmere 73 m² (diel 227)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  4027/3 -  ostatné plochy vo výmere 25 m² (diel 24)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  4027/3 - ostatné plochy vo výmere 35 m² (diel 45)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  4027/62 -  ostatné plochy vo výmere 38 m² (diel 46) 
časť pozemku registra C-KN parc. č.  4027/22  - ostatné plochy vo výmere 24 m² (diel 49)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  4081/27  -  vodné plochy vo výmere 10 m² (diel 114)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  4081/27  -  vodné plochy   vo výmere 46 m² (diel 218)    
časť pozemku registra C-KN parc. č.  4081/2 -  vodné plochy vo výmere 329 m² (diel 239)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  23016/381 - ostatné plochy vo výmere 19 m² (diel 3)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  23016/385  - ostatné plochy vo výmere 28 m² (diel 57) 
časť pozemku registra C-KN parc. č.  23016/384  - ostatné plochy   vo výmere 13 m² (diel 59) 
časť pozemku registra C-KN parc. č.  23016/390 - ostatné plochy vo výmere 18 m² (diel 36)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  23016/383 - ostatné plochy vo výmere 39 m² (diel 16)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  23016/386 - ostatné plochy vo výmere 96 m² (diel 51)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  23016/388 - ostatné plochy  vo výmere 58 m² (diel 50) 
časť pozemku registra C-KN parc. č.  23016/387 - ostatné plochy vo výmere 4 m² (diel 53)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  3905/1 -  ostatné plochy vo výmere 12 m² (diel 70)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  3905/7 - ostatné plochy vo výmere 104 m² (diel 109) 
časť pozemku registra C-KN parc. č.  4027/1 - ostatné plochy vo výmere 155 m² (diel 135)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  4027/1 - ostatné plochy vo výmere 30 m² (diel 148)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  4027/1 - ostatné plochy vo výmere 9 m² (diel 149)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  4027/1 - ostatné plochy  vo výmere 342 m² (diel 150)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  4027/1 - ostatné plochy vo výmere 697 m² (diel 151)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  4027/42  - ostatné plochy vo výmere 120 m² (diel 163)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  4027/47  - ostatné plochy vo výmere 74 m² (diel 163)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  4027/48  - ostatné plochy vo výmere 49 m² (diel 163) 
časť pozemku registra C-KN parc. č.  4030/33  - ostatné plochy vo výmere 12 m² (diel 4) 
časť pozemku registra C-KN parc. č.  4030/22  - ostatné plochy vo výmere 27 m² (diel 9) 
časť pozemku registra C-KN parc. č.  4030/22 - ostatné plochy vo výmere 14 m² (diel 15)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  4081/23 - ostatné plochy vo výmere 155 m² (diel 2) 



časť pozemku registra C-KN parc. č.  4081/23 - ostatné plochy vo výmere 5 m² (diel 12) 
časť pozemku registra C-KN parc. č.  4081/23  - ostatné plochy vo výmere 317 m² (diel 20)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  15420/13 - ostatné plochy vo výmere 472 m² (diel 164)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  15420/18 - ostatné plochy vo výmere 65 m² (diel 64)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  15420/18 - ostatné plochy vo výmere 111 m² (diel 6)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  15420/18 - ostatné plochy vo výmere 18 m² (diel 7)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  21796/3   - ostatné plochy vo výmere 166 m² (diel 159)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  22197/2   - ostatné plochy vo výmere 440 m²  (diel 55)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  22197/2  -  ostatné plochy vo výmere 25 m²  (diel 85)  
časť pozemku registra E-KN parc. č.  1359/2 -  zast. pl. a nádvoria vo výmere 2 m²  (diel 11)  
časť pozemku registra E-KN parc. č.  1421/2 -  zast. pl. a nádvoria vo výmere 3 m² (diel  33)  
časť pozemku registra E-KN parc. č.  1449/100 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 17 m² (diel 17)  
časť pozemku registra E-KN parc. č.  1450/100 -  zast. pl. a nádvoria  vo výmere 31 m² (diel 8)  
časť pozemku registra E-KN parc. č.  1450/100 - zast. pl. a nádvoria  vo výmere 68 m² (diel 29)  
časť pozemku registra E-KN parc. č.  1450/100 - zast. pl. a nádvoria  vo výmere 70 m² (diel 32)  
časť pozemku registra E-KN parc. č.  1450/100 -  zast. pl. a nádvoria  vo výmere 19 m² (diel 34)  
časť pozemku registra E-KN parc. č.  1459/101 -  záhrady  vo výmere 52 m² (diel 35)    
časť pozemku registra E-KN parc. č.  1489/100 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 12 m² (diel 38)                     
časť pozemku registra E-KN parc. č.  1490 -  zast. pl. a nádvoria vo výmere 306 m² (diel 39)  
časť pozemku registra E-KN parc. č.  1596 -  zast. pl. a nádvoria   vo výmere 3 m² (diel 13)   
časť pozemku registra E-KN parc. č.  1795/101 -    vodné plochy  vo výmere 26 m² (diel 19)  
časť pozemku registra E-KN parc. č.  1847/104 - vodné plochy vo výmere 14 m² (diel 15)                
časť pozemku registra E-KN parc. č.  22197/102 -  zast. pl. nádvoria vo výmere 13 m² (diel 10)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  3851/4   -  ostatné plochy vo výmere 66 m² (diel 2)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  9225/369 - zast. pl. a nádvoria   vo výmere 60 m² (diel 154) 
časť pozemku registra C-KN parc. č.  9225/388 -  zast. pl. a nádvoria vo výmere 80 m² (diel 156)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  21796/2 - ostatné plochy vo výmere 1 m² (diel 158)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  4030/2  -  ostatné plochy vo výmere 8 m² (diel 3) 
časť pozemku registra C-KN parc. č.   4030/2 -  ostatné plochy vo výmere 17 m² (diel 6)  
časť pozemku registra C-KN parc. č.  4031/8  - ostatné plochy vo výmere 19 m² (diel 1)  
spolu vo výmere 19 622 m² spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. so sídlom na 
Dúbravskej ceste 14 v Bratislave, IČO 35 919 001, za účelom realizácie stavby „Rýchlostná cesta 
R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz", na dobu neurčitú,  

 
 
 
 

alternatíva 1: podľa návrhu žiadateľa 
 za nájomné: 5,957 Eur/m2/rok a 7,479 Eur/m²/rok čo predstavuje ročne sumu vo 

výške 143 930,896 Eur, 
 s odplatou za zriadenie vecného bremena: bude stanovená na základe znaleckého 

posudku  
 
alternatíva 2:  podľa Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
 za nájomné: 30,00 Eur/m2/rok, čo predstavuje ročne sumu vo výške  

588 660,00 Eur, 
 s odplatou za zriadenie vecného bremena:  
 predbežná odplata – 10 % z 69,88 Eur/m2, spolu 137 118,53 Eur 
 konečná odplata – bude stanovená na základe znaleckého posudku nie staršieho ako 

3 mesiace pred uzavretím zmluvy o zriadení vecného bremena 
 
 



 
6. k. ú. Nivy 
časť pozemku reg. C-KN parc. č. 4027/32 – ostatná plocha vo výmere 124 m² (diel 70), 
časť pozemku reg. C-KN parc. č. 4027/34 - ostatná plocha vo výmere 16 m² (diel 58), 
časť pozemku reg. C-KN  parc. č. 4027/35 –ostatná plocha vo výmere 1079 m² (diel 84), 
časť pozemku reg. C-KN  parc. č. 4027/35 –ostatná plocha vo výmere 1591 m² (diel 85), 
časť pozemku reg. C-KN parc. č. 4027/52 – ostatná plocha vo výmere 2 m² (diel 87), 
časť pozemku reg. C-KN parc. č. 4027/53 – ostatná plocha vo výmere 2 m² (diel 88), 
časť pozemku reg. C-KN parc. č. 4027/69 – ostatná plocha vo výmere 171 m² (diel 67), 
časť pozemku reg. C-KN parc. č. 4027/36 – ostatná plocha vo výmere 24 m² (diel 67), 
časť pozemku reg. C-KN parc. č. 15420/13 – ostatná plocha vo výmere 63 m² (diel 1), 
časť pozemku reg. C-KN parc. č. 15420/13 – ostatná plocha vo výmere 88 m² (diel 2), 
časť pozemku reg. C-KN parc. č. 15420/13 – ostatná plocha vo výmere 138 m² (diel 3), 
časť pozemku reg. C-KN parc. č. 15420/13 – ostatná plocha vo výmere 544 m² (diel 61), 
časť pozemku reg. C-KN parc. č. 15420/13 – ostatná plocha vo výmere 768 m² (diel 65), 
časť pozemku reg. C-KN parc. č. 15420/13 – ostatná plocha vo výmere 170 m² (diel 66), 
časť pozemku reg. C-KN parc. č. 21796/3 – ostatná plocha vo výmere 10 m² (diel 57), 
časť pozemku reg. C-KN parc. č. 21796/3 – ostatná plocha vo výmere 1218 m² (diel 86), 
časť pozemku reg. C-KN parc. č. 15420/22 – ostatná plocha vo výmere 2 m² (diel 136), 
časť pozemku reg. C-KN parc. č. 15425/112 - ostatná plocha vo výmere 253 m² (diel 134), 
         v podiele ¾  t.j. vo výmere 189,70 m² 
časť pozemku reg. C-KN parc. č. 15425/115 – ostatná plocha vo výmere 70 m² (diel 135), 
         v podiele ¾  t.j. vo výmere 52,50 m² 
časť pozemku reg. C-KN parc. č.  21796/19 – ostatná plocha vo výmere 100 m² (diel 89), 
časť pozemku reg. C-KN parc. č. 23016/366 – ostatná plocha vo výmere 33 m² (diel 83), 
časť pozemku reg. E-KN parc. č. 15423/101 – orná pôda vo výmere 598 m² (diel 14),   
                                                                                      v podiele ¾  t.j. vo výmere 448,50 m² 
časť pozemku reg. E-KN parc. č. 15423/101 – orná pôda vo výmere 9 m² (diel 18),   
                               v podiele ¾  t.j. vo výmere 6,70m²  
časť pozemku reg. E-KN parc. č. 15429/101 – orná pôda vo výmere 2 m² (diel 112), 
          v podiele ¾  t.j. vo výmere 1,50 m² 
časť pozemku reg. E-KN parc. č. 15429/101 – orná pôda vo výmere 16 m² (diel 113), 
           v podiele ¾  t.j. vo výmere 12,0 m² 
časť pozemku reg. E-KN parc. č. 15429/101 – orná pôda vo výmere 5 m² (diel 115), 
           v podiele ¾  t.j. vo výmere 3,70 m² 
časť pozemku reg. E-KN parc. č. 15429/101 – orná pôda vo výmere 35 m² (diel 116),   
           v podiele ¾  t.j. vo výmere 26,20 m² 
časť pozemku reg. E-KN parc. č. 15429/101 – orná pôda vo výmere 819 m² (diel 123),  
           v podiele ¾  t.j. vo výmere 614,20 m²  
časť pozemku reg. E-KN parc. č. 15429/101 – orná pôda vo výmere 31 m² (diel 124), 
           v podiele ¾  t.j. vo výmere 23,2m² 
časť pozemku reg. E-KN parc. č. 22199/1 – zast. plochy a nádvoria vo výmere 15 m² (diel 62)  
spolu vo výmere 7536,20 m² spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. so sídlom na 
Dúbravskej ceste 14 v Bratislave, IČO 35 919 001, za účelom realizácie stavby „D1 Bratislava, 
Križovatka Prievoz - rekonštrukcia", na dobu neurčitú,  
 
alternatíva 1: podľa návrhu žiadateľa 
 za nájomné: 6,872 Eur/m²/rok čo predstavuje spolu ročne sumu vo 

výške 51 788,766 Eur, 
 s odplatou za zriadenie vecného bremena: bude stanovená na základe znaleckého 

posudku  
 



alternatíva 2:  podľa Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
 za nájomné: 30,00 Eur/m2/rok, čo predstavuje ročne sumu vo výške  

226 086,00 Eur, 
 s odplatou za zriadenie vecného bremena:  
 predbežná odplata – 10 % z 69,88 Eur/m2, spolu  52 662,96 Eur 
 konečná odplata – bude stanovená na základe znaleckého posudku nie staršieho ako 

3 mesiace pred uzavretím zmluvy o zriadení vecného bremena 
 

 
s podmienkou: 
 
            Nájomné zmluvy budú nájomcom podpísané do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že ktorákoľvek nájomná zmluva podľa 
bodu 1 – 6 uznesenia v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie v príslušnej časti 
stratí platnosť.  

Návrh na schválenie nájmu častí pozemkov v k. ú. Jarovce, Ružinov, Nivy, Vajnory, 
Podunajské Biskupice, Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., ako prípad hodný osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, predkladáme z dôvodu, že k vydaniu stavebného povolenia na stavu diaľnice potrebuje 
žiadateľ preukázať k dotknutým pozemkom vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 ods.1 zák. č. 
50/1976 Zb. (stavebný zákon). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 
PREDMET:  Nájom častí pozemkov a budúce zriadenie vecného bremena k častiam pozemkov                 

vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy v k. ú. Jarovce, Vajnory, Podunajské 
Biskupice, Ružinov a Nivy 

 
ŽIADATE Ľ:  Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
 Dúbravská cesta 14  
 841 04 Bratislave 
 IČO 35 919 001 
 
 
1. k. ú. Jarovce 
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV:  
 
pozemok        celková   výmera 
parc. č.      LV č. druh pozemku    výmera diel   na nájom  
C-KN 870/1 1 237 zastavané plochy  a nádvoria  4 230 m2 1412  340 m2  
C-KN 972/39        1 zastavané plochy a nádvoria  5 621 m2 1085             5 m2  
E-KN 2427    222 trvalé trávnaté porasty  3 881 m2 751  112 m2  
E-KN 2427    222 trvalé trávnaté porasty  3 881 m2 762       38 m2 
      SPOLU:                 495 m2 

 
ÚČEL NÁJMU:   
vybudovanie dopravných objektov k pripravovanej výstavbe diaľnice „D4 Bratislava, Jarovce – 
Ivanka sever“ 
 
 131-00 Úprava cesty III/2046 v km 1,512 D4  
 610-00 Preložka kábelového vedenia VN 22 kV1.č.464 v km 0,140 D4 
 641-00 Rozvody NN pre OV križovatky „Jarovce“ 
 670-00 Verejné osvetlenie v križovatke „Jarovce“ 
 501-01 Kanalizácia diaľnice D4, km 0,000 – 5,500 
 791-01 Informačný systém D4, úsek km 0,000 – 6500 D4 – stavebná časť 
 612-00 Preložka vzdušného vedenia VN 144 kV1.č.144 v km 2,400 D4 
 757-00 Preložka optického kábla a zariadení SITEL v km 2,436 D4 
 758-00 Preložka MOK kábla SLOVAK TELEKOM v km 2,436 D4 
 759-00 Preložka DK kábla SLOVAK TELEKOM v km 2,436 D4 
 601-00 Preložka vzdušného vedenia VVN 110 kV1.č.8898 v km 2,440 D4 
 
ÚČEL ZRIADENIA VECNÉHO BREMENA:  

vecné bremeno bude spočívať v povinnosti hlavného mesta strpieť na pozemkoch uložené 
inžinierske siete, vstup, prechod a prejazd cez dotknuté pozemky za účelom vykonávania 
opráv, úprav a údržbu vybudovaných dopravných objektov 

 
DOBA NÁJMU: nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú 
 
VÝŠKA NÁJOMNÉHO A ODPLATY ZA ZRIADENIE VECNÉHO BREM ENA: 
 
Alternatíva 1: podľa návrhu žiadateľa 
 



4,873 Eur/m2/rok , čo pri výmere 495 m2 predstavuje sumu 2 412,135 Eur ročne - stanovené 
Znaleckým posudkom č. 56/2015 vypracovaným znalcom v odbore stavebníctvo, odhad hodnoty 
nehnuteľností, zadávaným NDS a.s. 

 
odplata za zriadenie vecného bremena – bude stanovená znaleckým posudkom. 
 
Alternatíva 2:  podľa Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné 
bremeno 

  
30,00 Eur/m2/rok  (položka 11), čo pri výmere 495 m2 predstavuje sumu 14 850,00 Eur ročne, 
  
odplata za zriadenie vecného bremena (tabuľka 500):  
predbežná odplata – 50 % z 71,08 Eur/m2 pri zábere 495 m2 spolu 17 592,30 Eur 
konečná odplata – bude stanovená na základe znaleckého posudku nie staršieho ako 3 mesiace pred 

uzavretím zmluvy o zriadení vecného bremena 
 
 
2. k. ú. Vajnory 
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV: 
 
pozemok             celková      výmera 
parc. č.        LV č.        druh pozemku        výmera    diel              na nájom_  
E-KN 3970   5389  orná pôda   3368 m2    117             202 m2  
(C-KN 2796/5)               
E-KN 4267/1   5389  ostatné plochy_____  7490 m2    448   _____151 m2 
        SPOLU:           353 m2 

 
 
ÚČEL NÁJMU:   
vybudovanie dopravných objektov k pripravovanej výstavbe diaľnice „D4 Bratislava, Ivanka sever 
- Rača“ 
  
 210-00 Most na MK v km 2,300 D4 nad Vajnorským potokom 
 636-02 Verejné osvetlenie cesty II/502 v km 4,183 D4 v k. ú. Vajnory 
  
ÚČEL ZRIADENIA VECNÉHO BREMENA:  

vecné bremeno bude spočívať v povinnosti hlavného mesta strpieť na pozemkoch trvalo 
umiestnené a uložené inžinierske siete, vstup, prechod a prejazd cez dotknuté pozemky                 
za účelom vykonávania opráv, úprav a údržby vybudovaných dopravných objektov 

 
DOBA NÁJMU: nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú 
 
VÝŠKA NÁJOMNÉHO A ODPLATY ZA ZRIADENIE VECNÉHO BREM ENA: 
 
Alternatíva 1: podľa návrhu žiadateľa 
 
5,155 Eur/m2/rok , čo pri výmere 353 m2 predstavuje sumu 1 819,715 Eur ročne - stanovené 
Znaleckým posudkom č. 29/2016 vypracovaným znalcom v odbore stavebníctvo, odhad hodnoty 
nehnuteľností, zadávaným NDS a.s. 

 



odplata za zriadenie vecného bremena – bude stanovená znaleckým posudkom. 
 
Alternatíva 2:  podľa Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné 
bremeno 

  
30,00 Eur/m2/rok  (položka 11), čo pri výmere 353 m2 predstavuje sumu 10 590,00 Eur ročne, 
  
odplata za zriadenie vecného bremena (tabuľka 500):  
predbežná odplata – 50 % z 39,66 Eur/m2 (orná pôda vo výmere 202 m2 - spolu 4 005,66 Eur)              

a 50 % z 76,57 Eur/m2 (ostatné plochy vo výmere 151 m2 - spolu 5 781,04 Eur), pri zábere 
353 m2 spolu 9 786,70 Eur 

konečná odplata – bude stanovená na základe znaleckého posudku nie staršieho ako 3 mesiace pred 
uzavretím zmluvy o zriadení vecného bremena 

 
 
 
3. k. ú. Podunajské Biskupice 
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV: 
  
pozemok           celková   výmera 
parc. č.           LV č. druh pozemku      výmera    diel   na nájom                   
C-KN 5864/9       1395 orná pôda      60 m2        833  12 m2 
C-KN 5939/7       2214 zastavané plochy a nádvoria    2 600 m2    900  15 m2 

C-KN 5750/2       2214          zastavané plochy a nádvoria    30 525 m2    277    4 624 m2 
C-KN 5750/8       2214 zastavané plochy a nádvoria    17 599 m2    190    4 915 m2 

E-KN 9-1527/35  7278 orná pôda         1 017 m2    180  386 m2 _ 
        SPOLU:               9 952 m2 

 
 
ÚČEL NÁJMU:   
vybudovanie dopravných objektov k pripravovanej výstavbe diaľnice „D4 Bratislava, Jarovce - 
Ivanka sever“ 
  
 640-02 Kábelové vedenie VN 22 kV pre TS4 v križovatke „Ketelec“ až TS7 v križovatke 

„Rovinka“ 
 616 Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV v km 9,850 – 10,173 D4 
 617 Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV v km 10,728 D4 
 145 Preložka Vinohradníckej ulice v km 12,689 D4 
 122 Preložka cesty I/63 v km 10,856 D4 v križovatke „Rovinka“ 
 
ÚČEL ZRIADENIA VECNÉHO BREMENA:  

vecné bremeno bude spočívať v povinnosti hlavného mesta strpieť na pozemkoch trvalo 
umiestnené a uložené inžinierske siete, vstup, prechod a prejazd cez dotknuté pozemky                  
za účelom vykonávania opráv, úprav a údržby vybudovaných dopravných objektov 

 
DOBA NÁJMU: nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú 
 
 
 
 



VÝŠKA NÁJOMNÉHO A ODPLATY ZA ZRIADENIE VECNÉHO BREM ENA: 
 
 
Alternatíva 1: podľa návrhu žiadateľa 
 
4,655 Eur/m2/rok , čo pri výmere 9 952 m2 predstavuje sumu 46 326,56 Eur ročne - stanovené 
Znaleckým posudkom č. 33/2016 vypracovaným znalcom v odbore stavebníctvo, odhad hodnoty 
nehnuteľností, zadávaným NDS a.s. 

 
odplata za zriadenie vecného bremena – bude stanovená znaleckým posudkom. 
 
Alternatíva 2:  podľa Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné 
bremeno 

  
30,00 Eur/m2/rok  (položka 11), čo pri výmere 9 952 m2 predstavuje sumu 298 560,00 Eur ročne, 
  
odplata za zriadenie vecného bremena (tabuľka 500):  
predbežná odplata – 50 % z 27,13 Eur/m2, pri zábere 9 952 m2 spolu 134 998,88 Eur 
konečná odplata – bude stanovená na základe znaleckého posudku nie staršieho ako 3 mesiace pred 

uzavretím zmluvy o zriadení vecného bremena 
 
 
4. k. ú. Ružinov 
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV:  
 
pozemok       celková   výmera 
parc. č.        LV č.           druh pozemku  výmera diel   na nájom  
C-KN 3544/64       1            ostatné plochy      26 m²          č. 217              26 m2  
E-KN 1776/101  7868           ostatné plochy     45 m2              

č.   21           45 m2  
E-KN 1776/201  7868           ostatné plochy       8 m2          č.   23      8 m2  
E-KN 1776/301  7868 ostatné plochy     29 m2               

č.  22       29 m2 

E-KN 1776/401  7868           ostatné plochy               15 m²           č.  20                   15 m² 
E-KN 1776/501  7868           ostatné plochy             739 m²           č.  24                 116 m² 
E-KN 1776/501  7868           ostatné plochy             739 m²           č.  69                   42 m² 
E-KN 1776/501  7868           ostatné plochy             739 m²           č.  70                   31 m² 
E-KN 1776/501  7868           ostatné plochy             739 m²           č. R17               116 m² 
C-KN 4038/1     1833           zast. pl. a nádvoria       744 m²           č. 201                744 m² 
C-KN 4038/5      8628          zast. pl. a nádvoria       162 m²           č. 160                162 m² 
C-KN 4038/3     1833          zast. pl. a nádvoria        194 m²           č. 202               194 m² 
     SPOLU:                                                       1528 m² 
 
 
ÚČEL NÁJMU:   
Realizácia stavby „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“ 
 
 401-00 Preložka horúcovodu 2xDN700 v km 0,450-0,850 R7 
 616-00 preložka vzdušného vedenia VN 1.č.226 V KM 1,600 – 4,050 R7 
 633-00 Preložka vzdušného vedenia NN v km 0,860 R7 
 701-00 Preložka VTL plynovodu DN 500 v km 0,200-4,480 R7 
 101-00 Rýchlostná cesta R7 



       104-00 Miestna zberná komunikácia Prístavná – Slovnaftská  
 114-00 Preložka miestnej obslužnej komunikácie v km 1.610 – 2.480 R7 
 203-00 Estakáda Malé Pálenisko na R7 v km 1.500 R7   
 
ÚČEL ZRIADENIA VECNÉHO BREMENA:  

vecné bremeno bude spočívať v povinnosti hlavného mesta strpieť na pozemkoch uložené 
inžinierske siete, vstup, prechod a prejazd cez dotknuté pozemky za účelom vykonávania 
opráv, úprav a údržbu vybudovaných dopravných objektov 

 
DOBA NÁJMU: nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú 
 
VÝŠKA NÁJOMNÉHO A ODPLATY ZA ZRIADENIE VECNÉHO BREM ENA: 
 
Alternatíva 1: podľa návrhu žiadateľa 
 
5,957 Eur/m2/rok a 7,479 Eur/m²/rok, čo pri výmere 428 m2 predstavuje sumu 2 410,65 Eur ročne 
- stanovené Znaleckým posudkom č. 280/2015 vypracovaným znalcom v odbore stavebníctvo, 
odhad hodnoty nehnuteľností, zadávaným NDS a.s. 

 
odplata za zriadenie vecného bremena – bude stanovená znaleckým posudkom. 
 
Alternatíva 2:  podľa Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné 
bremeno 

  
30,00 Eur/m2/rok  (položka 11), čo pri výmere 428 m2 predstavuje sumu 12 840,00 Eur ročne, 
  
odplata za zriadenie vecného bremena (tabuľka 500):  
predbežná odplata – 50 % z 76,92 Eur/m2 pri zábere 495 m2 spolu 16 460,88 Eur 
konečná odplata – bude stanovená na základe znaleckého posudku nie staršieho ako 3 mesiace pred 

                   uzavretím zmluvy o zriadení vecného bremena 
 
 
5.  k. ú. Nivy „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava, Prievoz“   

 
 

ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV:  
 
pozemok       celková   výmera 
parc. č.        LV č.           druh pozemku  výmera diel   na nájom  
C-KN 3785/1      4288           ostatné plochy      300  m²        č.  99             197 m2  
C-KN 3785/1      4288           ostatné plochy      300  m²        č.  213             103 m2  
C-KN 3905/1        797           ostatné plochy     228  m2        č.  334               44 m2  
C-KN 3905/1        797           ostatné plochy     228  m2        č.  302             170 m2  
C-KN 3905/6        797           ostatné plochy     319  m2        č.  337             319 m2  
C-KN 3905/7        797           ostatné plochy      155  m²        č.  348               49 m2  
C-KN 4021/1        797           ostatné plochy      758  m²        č.  100             660 m2  
C-KN 4021/1        797           ostatné plochy      758  m²        č.  111              66 m2  
C-KN 4021/8        797           ostatné plochy        24  m²        č.  111               24 m2  
C-KN 4021/1        797           ostatné plochy      758  m²        č.  216               27 m2  
C-KN 4027/46     1167          ostatné plochy     3505 m²        č.  112             160 m2  
C-KN 4027/43     1167          ostatné plochy     3258 m²        č.  112             246 m2  



C-KN 4027/45     1167          ostatné plochy       952 m²        č.  112               62 m2  
C-KN 4027/1       1167          ostatné plochy     8314 m²        č.    64             543 m2  
C-KN 4027/35     1167          ostatné plochy     7067 m²        č.      7           1887 m2  
C-KN 4027/36     1167          ostatné plochy       645 m²        č.      9               38 m2  
C-KN 4027/32     1167          ostatné plochy     4600 m²        č.    15             328 m2  
C-KN 4027/66     1167          ostatné plochy           4 m²        č.    15                 4 m2 
C-KN 4027/68     1167          ostatné plochy         53 m²        č.    15               53 m2 

C-KN 4027/32     1167          ostatné plochy     4600 m²        č.    18                 3 m2 

C-KN 4027/36     1167          ostatné plochy        645 m²       č.    29             438 m2 

C-KN 4027/35     1167          ostatné plochy      7067 m²       č.    67             756 m2 

C-KN 4030/22     1167          ostatné plochy        124 m²       č.    42               13 m2 
C-KN 4031/2       1167          ostatné plochy      2173 m²       č.   113             274 m2 

C-KN 4031/10     1167          ostatné plochy                  241 m²      č.   113             127 m² 
C-KN 4031/2       1167         ostatné plochy                 2173 m²      č.   201               66 m²  
C-KN 4027/45     1167         ostatné plochy                   952 m²      č.   201               72 m²  
C-KN 4031/9     1167             ostatné plochy                   16 m²        č. 30                 12 m² 
C-KN 4031/9     1167             ostatné plochy                   16 m²        č. 34                   4 m²   
C-KN 4031/2     1167             ostatné plochy              2173 m²         č. 33                 11 m²  
C-KN 4031/14   1167             ostatné plochy                   15 m²        č. 306               15 m²   
C-KN 4031/13   1167             ostatné plochy                     8 m²        č. 306                 1m² 
C-KN 4031/8     1167             ostatné plochy                 103 m²        č. 21                22 m² 
C-KN 4031/2     1167             ostatné plochy               2173 m²        č. 1                  35 m²  
C-KN 4081/7     1167            ostatné plochy               15247 m²       č. 101              91 m²  
C-KN 4081/46   1167            ostatné plochy                      4 m²        č. 115                4 m² 
C-KN 4081/28   1167            ostatné plochy                   444 m²       č. 115            244 m²  
C-KN 4081/7     1167            ostatné plochy                15247 m²      č. 35              342 m²  
C-KN 4081/7     1167            ostatné plochy                15247 m²      č. 31                 92 m²  
C-KN 4081/7     1167            ostatné plochy                15247 m²      č.   2              438 m²  
C-KN 4081/23   1167            ostatné plochy                  4578 m²      č. 20              110 m²  
C-KN 4081/17   4288            ostatné plochy                     224 m²     č. 157              98 m² 
C-KN 4081/17   4288            ostatné plochy                     224 m²     č. 284              39 m² 
C-KN 4081/34   4288            ostatné plochy                       10 m²     č. 284              10 m²  
C-KN 15382/10 1167          zast. pl. a nádvoria                    3 m²     č. 207                1 m²  
C-KN 15420/24   1167          ostatné plochy        346 m²       č.    120            308 m2  
C-KN 15420/23   1167          ostatné plochy        237 m²       č.    120              35 m2  
C-KN 15420/18   1167          ostatné plochy        634 m²       č.    120            195 m2  
C-KN 15420/18   1167          ostatné plochy        634 m²       č.    263              10 m2  
C-KN 15420/19   1167          ostatné plochy          19 m²       č.    264              22 m2  
C-KN 22197/1     4288          ostatné plochy        146 m²       č.    103              94 m2  
C-KN 22197/1     4288          ostatné plochy        146 m²       č.    124              57 m2  
C-KN 22197/6     4288          ostatné plochy          41 m²       č.    124              41 m2  
C-KN 22197/2       797          ostatné plochy        796 m²       č.    141             170 m2  
C-KN 22197/2       797          ostatné plochy        796 m²       č.    142             166 m2  
E-KN 1359/2       4288          zast. plochy a nádvoria      48 m²       č.    23                47 m2 

E-KN 1449/100   4288          zast. plochy a nádvoria     258 m²      č.    60                22 m2 

C-KN 4013/7      4288           zast. plochy a nádvoria       24 m²      č.    60                24 m2 
C-KN 3479/4      4288           zast. plochy a nádvoria         9 m²      č.    60                  9 m2 
E-KN 1449/100   4288          zast. plochy a nádvoria     258 m²      č.    65                73 m2 
C-KN 4013/10     4288          zast. plochy a nádvoria       18 m²      č.    65                18 m2 
C-KN 4013/9       4288          zast. plochy a nádvoria         9 m²      č.    65                  9 m2 
C-KN 3437/13     4288          ostatné plochy                    23 m²       č.   65                23 m2 

E-KN 1450/100   4288          zast. plochy a nádvoria   1154 m²       č.   19                12 m2 



C-KN 4013/12     4288          zast. plochy a nádvoria       14 m²       č.   19                14 m2 

E-KN 1450/100   4288          zast. plochy a nádvoria   1154 m²       č.   67                14 m2 

E-KN 1450/100   4288          zast. plochy a nádvoria   1154 m²       č.   75               164 m2 

E-KN 1450/100   4288          zast. plochy a nádvoria   1154 m²       č.   77                10 m2 

E-KN 1450/100   4288          zast. plochy a nádvoria   1154 m²       č.   79                23 m2 
E-KN 1459/101   4293          záhrady                             110 m²       č.   20                  4 m2 
E-KN 1490          4288          zast. plochy a nádvoria     345 m²       č.   22                39 m2 
E-KN 1596          4288          zast. plochy a nádvoria     294 m²       č.   55                13 m2 
C-KN 4015/19    4288          zast. plochy a nádvoria         3 m²       č.   55                  3 m2 
E-KN 1795/101   4288          vodné plochy                      40 m²       č.   87                  8 m2 
E-KN 1813/118   4288          lesné pozemky                     4 m²       č.   45                  4 m2 
E-KN 1847/102   4288          vodné plochy                   307 m²       č.   39              307 m2 
E-KN 1847/104   4288         vodné plochy            2895 m²       č.   30                137 m2  
C-KN 4081/33     4288         ostatné plochy                10 m²       č.   30                    8 m2  
C-KN 4081/29     4288         ostatné plochy                95 m²       č.   30                  95 m2  
E-KN 1847/104   4288         vodné plochy            2895 m²       č.   35                  38 m2  
E-KN 1847/104   4288         vodné plochy            2895 m²       č.   61                  57 m2  
E-KN 1847/104   4288         vodné plochy            2895 m²       č.   62                    3 m2  
E-KN 15390/102 4422         orná pôda                        261 m²      č.   47                   22 m2  
E-KN 15390/102 4422         orná pôda                        261 m²      č.   52                     7 m2  
E-KN 22197/100 4288         zast. plochy a nádvoria        21 m²      č.   12                     5 m2  
E-KN 22197/100 4288         zast. plochy a nádvoria        21 m²      č.   14                     18 m2  
E-KN 22197/101 4288         zast. plochy a nádvoria        15 m²      č.     9                     15 m2  
E-KN 22197/102 4288         zast. plochy a nádvoria        36 m²      č.   11                     22 m2  
E-KN 22198/3     4288         zast. plochy a nádvoria      145 m²      č.   51                       9 m2  
C-KN 3782/1            1         záhrady         858 m²      č.   96                    643 m²  
C-KN 3782/1            1         záhrady         858 m²      č. 108                       8 m²  
C-KN 3782/1            1         záhrady         858 m²      č. 110                     76 m²  
C-KN 3782/4            1         záhrady             9 m²      č. 110                       9 m²  
C-KN 3782/1            1         záhrady         858 m²      č. 211                    132 m²  
C-KN 3782/5            1         záhrady             6 m²      č. 211                        6 m²  
C-KN 3782/3            1         záhrady             3 m²      č. 109                        3 m²  
C-KN 3851/4            1        ostatné plochy             4378 m²      č.  228                 2850 m2  
C-KN 3851/126        1        ostatné plochy                 33 m²      č.  226                     33 m2  
C-KN 3851/128        1        ostatné plochy                 29 m²      č.  227                     29 m2  
C-KN 3851/127        1        ostatné plochy                 73 m²      č.  227                     73 m2  
C-KN 4027/3            1        ostatné plochy               331 m²      č.    24                     25 m2  
C-KN 4027/3            1        ostatné plochy               331 m²      č.    45                     35 m2  
C-KN 4027/62          1        ostatné plochy                 38 m²      č.    46                     38 m2  
C-KN 4027/22          1        ostatné plochy                 24 m²      č.    49                     24 m2  
C-KN 4081/27          1        vodné plochy                 56 m²      č.   114                    10 m2  
C-KN 4081/27          1        vodné plochy                 56 m²      č.   218                    46 m2  
C-KN 4081/2            1        vodné plochy               329 m²      č.   239                  329 m2  
C-KN 23016/381  1167      ostatné plochy                 19 m²      č.       3                    19 m2  
C-KN 23016/385  1167      ostatné plochy                 28 m²      č.      57                   28 m2  
C-KN 23016/384  1167      ostatné plochy                 13 m²      č.      59                   13 m2  
C-KN 23016/390  1167      ostatné plochy                 18 m²      č.      36                   18 m2  
C-KN 23016/383  1167      ostatné plochy                 39 m²      č.      16                   39 m2  
C-KN 23016/386        1      ostatné plochy                 96 m²      č.      51                   96 m2  
C-KN 23016/388        1      ostatné plochy                 65 m²      č.      50                   58 m2  
C-KN 23016/387        1      ostatné plochy                   4 m²      č.      53                     4 m2  
C-KN 3905/1          797      ostatné plochy               228 m²      č.      70                   12 m2  



C-KN 3905/7          797      ostatné plochy               155 m²      č.     109                104 m2  
C-KN 4027/1        1167      ostatné plochy             8314 m²      č.     135                155 m2  
C-KN 4027/1        1167      ostatné plochy             8314 m²      č.     148                  30 m2  
C-KN 4027/1        1167      ostatné plochy             8314 m²      č.     149                   9 m2  
C-KN 4027/1        1167      ostatné plochy             8314 m²      č.     150               342 m2  
C-KN 4027/1        1167      ostatné plochy             8314 m²      č.     151               697 m2  
C-KN 4027/42      1167      ostatné plochy             1379 m²      č.     163               120 m2  
C-KN 4027/47      1167      ostatné plochy               478 m²      č.     163                 74 m2  
C-KN 4027/48      1167      ostatné plochy             4579 m²      č.     163                 49 m2  
C-KN 4030/33      1167      ostatné plochy                 14 m²      č.         4                 12 m2 
C-KN 4030/22      1167      ostatné plochy               124 m²      č.         9                 27 m2  
C-KN 4030/22      1167      ostatné plochy               124 m²      č.       15                 14 m2  
C-KN 4081/23      1167      ostatné plochy             4578 m²      č.         2                155 m2  
C-KN 4081/23      1167      ostatné plochy             4578 m²      č.        12                   5 m2  
C-KN 4081/23      1167      ostatné plochy             4578 m²      č.        20                317 m2  
C-KN 15420/13    1167      ostatné plochy            11684 m²      č.     164                472 m2  
C-KN 15420/18    1167      ostatné plochy                634 m²      č.       64                  65 m2  
C-KN 15420/18    1167      ostatné plochy                634 m²      č.         6                111 m2  
C-KN 15420/18    1167      ostatné plochy                634 m²      č.         7                  18 m2  
C-KN 21796/3      1167      ostatné plochy              6085 m²      č.     159                166 m2  
C-KN 22197/2        797      ostatné plochy                796 m²      č.       55                440 m2  
C-KN 22197/2        797      ostatné plochy                796 m²      č.       85                  25 m2  
E-KN 1359/2     4288         zast. plochy a nádvoria       48 m²      č.   11                       2 m2  
E-KN 1421/2     4347         zast. plochy a nádvoria       44 m²      č.   33                       3 m2  
E-KN 1449/100 4288         zast. plochy a nádvoria      258 m²     č.   17                     17 m2  
E-KN 1450/100 4288         zast. plochy a nádvoria    1154 m²     č.     8                     31 m2  
E-KN 1450/100 4288         zast. plochy a nádvoria    1154 m²     č.   29                     68 m2  
E-KN 1450/100 4288         zast. plochy a nádvoria    1154 m²     č.   32                     70 m2  
E-KN 1450/100 4288         zast. plochy a nádvoria    1154 m²     č.   34                     19 m2  
E-KN 1459/101 4293         záhrady                              110 m²     č.   35                     52 m2    
E-KN 1489/100 4288         zast. plochy a nádvoria        12 m²     č.   38                     12 m2  
E-KN 1490        4288         zast. plochy a nádvoria      345 m²     č.   39                    306 m2  
E-KN 1596        4288         zast. plochy a nádvoria      294 m²     č.   13                        3 m2  
E-KN 1795/101 4288         vodné plochy                       40 m²     č.   19                      26 m2  
E-KN 1847/104 4288         vodné plochy                   2895 m²     č.   15                      14 m2  
E-KN 22197/102  4288      zast. plochy a nádvoria        36 m²     č.   10                     13 m2  
C-KN 3851/4            1       ostatné plochy                  4378 m²      č.    2                     66 m2  
C-KN 9225/369        1       zast. plochy a nádvoria       977 m²     č. 154                    60 m2  
C-KN 9225/388        1       zast. plochy a nádvoria       230 m²     č. 156                    80 m2  
C-KN 21796/2          1       ostatné plochy                    324 m²      č. 158                      1 m2  
C-KN 4030/2      1167       ostatné plochy                    992 m²      č.    3                       8 m2  
C-KN 4030/2      1167       ostatné plochy                    992 m²      č.    6                      17 m2  
C-KN 4031/8      1167       ostatné plochy                    103 m²      č.    1                      19 m2  
                        SPOLU:               19 622 m2 

 
 

ÚČEL NÁJMU:   
Realizácia stavby „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava, Prievoz“   
  

       557-00 Preložka vodovodu DN200 Vlčie hrdlo v km 1,626 R7 
   615-00 Preložka vzdušného vedenia VN I.č.319 v km 1,400-4,050 R7 
   644-00 Verejné osvetlenie Prístavná – Slovnaftská 



       796-00 Koordinačné , komunikačné a optické káble CDS 
   553-00 Preložka odbočky vodovodu DN 100 Bajkalská ulica v km 0,000-0,210 R7 
   797-00 Kamerový dohľad križovatiek na MZK 
     401-00 Preložka horúcovodného rozvodu 2xDN700 v km 0,450-0850 R7 
   601-00Preložka vzdušného vedenia VVN 2x110 kV č. 8887/8888 v km 0300-1100 R7 
   633-00 Preložka vzdušného vedenia NN v km 0,860 R7  
   634-00 Úprava vzdušného vedenia NN v km 1,300 R7 
   636-00 Prípojka NN pre VO Slovnaftská-Prístavná v km 0,860 R7 
   615-00 Preložka vzdušného vedenia VN I.č. 319 v km 1,400-4,050 R7 
   701-00 Preložka VTL plynovodu DN 500 v km 0,200-4,480 R7 
   797-00 Kamerový dohľad križovatiek na MZK 

             611-00 Preložka káblového vedenia VN I.č. 1061 v km 0,180 MZK Prístavná – Slovnaftská 
   631-00 Preložka káblového vedenia NN pre ČSPH Jurki 
   751-00 Preložka a ochrana káblov a zariadení Slovak Telekom, a.s. 
   755-00 Preložka a ochrana káblov a zariadení SWAN, a.s. 
   101-00 Rýchlostná cesta R7 
   102-00 Mimoúrovňová križovatka Slovnaftská 
   104-00 Miestna zberná komunikácia Prístavná – Slovnaftská 
   107-00 Miestna obslužná komunikácia pre objekt ŽSR Panónia 
   113-00 Preložka miestnej obslužnej komunikácie – Malé Pálenisko 
   118-00 Preložka cyklistického chodníka v km 0,260-0,380 Prístavná – Slovnaftská 
   114-00 Preložka miestnej obslužnej komunikácie v km 1,610-2,480 R7 
   203-00 Estakáda Malé Pálenisko na R7 v km 1,500 R7 
   105-00 Preložka vetvy MÚK Prievoz Bajkalská – Prístavná 
   106-00 Preložka vetvy Múk Prievoz Prístavná – OK Prístavný most 
       120-00 Účelová komunikácia pre ČSPH Jurki 
   110-00 Preložka miestnej obslužnej komunikácie – Slovnaftskej ulice 

 
ÚČEL ZRIADENIA VECNÉHO BREMENA:  

vecné bremeno bude spočívať v povinnosti hlavného mesta strpieť na pozemkoch uložené 
inžinierske siete, vstup, prechod a prejazd cez dotknuté pozemky za účelom vykonávania 
opráv, úprav a údržbu vybudovaných dopravných objektov 

 
DOBA NÁJMU: nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú 
 
 
VÝŠKA NÁJOMNÉHO A ODPLATY ZA ZRIADENIE VECNÉHO BREM ENA: 
 
Alternatíva 1: podľa návrhu žiadateľa 
 
5,957 Eur/m2/rok a 7,479 Eur/m²/rok, čo pri výmere 19 622 m2 predstavuje sumu 143 930,896 
Eur ročne - stanovené Znaleckým posudkom č. 281/2015 vypracovaným znalcom v odbore 
stavebníctvo, odhad hodnoty nehnuteľností, zadávaným NDS a.s. 

 
odplata za zriadenie vecného bremena – bude stanovená znaleckým posudkom. 
 
Alternatíva 2:  podľa Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné 
bremeno 

  
30,00 Eur/m2/rok  (položka 11), čo pri výmere 19 622 m2 predstavuje sumu 588 660,00 Eur ročne, 
  



odplata za zriadenie vecného bremena (tabuľka 500):  
predbežná odplata – 10 % z 69,88 Eur/m2 pri zábere 19 622 m2 spolu 137 118,53 Eur 
konečná odplata – bude stanovená na základe znaleckého posudku nie staršieho ako 3 mesiace pred 

uzavretím zmluvy o zriadení vecného bremena 
 

6. k. ú. Nivy – stavba „D1 Bratislava, Križovatka Prievoz - rekonštrukcia" 
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV:  
 
pozemok       celková   výmera 
parc. č.        LV č.           druh pozemku  výmera diel   na nájom  
C-KN 4027/32    1167           ostatné plochy   4 600  m²        č.  70             124 m2  
C-KN 4027/34    1167           ostatné plochy     602  m2           

č.  58            16 m2  
C-KN 4027/35    1167           ostatné plochy   7 067 m2        č.  84           1079 m2  
C-KN 4027/35    1167           ostatné plochy   7 067 m2        č.  85           1591 m2  
C-KN 4027/52    1167 ostatné plochy     2 m2                  

č.  87        2 m2 

C-KN 4027/53      1167 ostatné plochy      2 m2                 
č.  88        2 m2 

C-KN 4027/69      1167 ostatné plochy        1144 m2                   
č.  67     171 m2 

C-KN 4027/36      1167         ostatné plochy           645 m²            č. 67                     24 m² 
C-KN 15420/13    1167 ostatné plochy         11684 m2               

č.    1        63 m2 

C-KN 15420/13    1167 ostatné plochy         11684 m2               
č.    2        88 m2 

C-KN 15420/13    1167 ostatné plochy         11684 m2               
č.    3      138 m2 

C-KN 15420/13    1167 ostatné plochy         11684 m2               
č.   61       544 m2 

C-KN 15420/13    1167 ostatné plochy         11684 m2               
č.   65       768 m2 

C-KN 15420/13    1167 ostatné plochy         11684 m2               
č.   66       170 m2 

C-KN 15420/22    1167         ostatné plochy                 2 m²          č.  136                      2 m² 
C-KN 15425/112  4427 ostatné plochy   253 m2              

č.  134        253 m2 

           v podiele ¾  t.j. vo výmere 189,70 m² 

C-KN 15425/115  4427 ostatné plochy     70 m2              
č.  135          70 m2 

           v podiele ¾  t.j. vo výmere 52,50 m² 
C-KN 21796/3      1167 ostatné plochy            6085 m2              

č.  57          10 m2 

C-KN 21796/3      1167 ostatné plochy            6085 m2              
č.  86      1218 m2 

C-KN 21796/19    1167 ostatné plochy    100 m2             
č.  89        100 m2 

C-KN 23016/366  1167 ostatné plochy      33 m2             
č.  83          33 m2 

E-KN 15423/101  4427         orná pôda                       759 m²        č. 14                       598 m² 
                                                                                      v podiele ¾  t.j. vo výmere 448,50 m² 
E-KN 15423/101  4427 orná pôda               759 m2             

č. 18            9 m2 

                v podiele ¾  t.j. vo výmere 6,70m²  

E-KN 15429/101  4427 orná pôda             1283 m2             
č. 112            2 m2 

                        v podiele ¾  t.j. vo výmere 1,50 m² 
E-KN 15429/101  4427 orná pôda             1283 m2             

č. 113           16 m2 
              v podiele ¾  t.j. vo výmere 12,0 m² 
E-KN 15429/101  4427 orná pôda             1283 m2             

č. 115             5 m2 
              v podiele ¾  t.j. vo výmere 3,70 m² 
E-KN 15429/101  4427 orná pôda             1283 m2             

č. 116           35 m2 
              v podiele ¾  t.j. vo výmere 26,20 m² 
E-KN 15429/101  4427          orná pôda                    1283 m²         č. 123                   819 m²  
                          v podiele ¾  t.j. vo výmere 614,20 m²     
E-KN 15429/101  4427 orná pôda                     1283 m2             

č. 124           31 m2 

              v podiele ¾  t.j. vo výmere 23,2m² 
E-KN 22199/1      4288          zast. pl. a nádvoria      180 m²         č.   62                      15 m² 
                            SPOLU:                  7 536,20 m2 



ÚČEL NÁJMU:   
Realizácia stavby  „D1 Bratislava, Križovatka Prievoz – rekonštrukcia“ 
 
 011-00 Úprava plôch pre zariadenie staveniska? I. etapa 
 101-04 Vetva F križovatky Prievoz 
 104-00 Preložka cyklistickej cestičky pri vetve D2 

102-04 Vetva D1 križovatky Prievoz 
401-00 Preložka horúcovodu 2xDN700 v km 0,040 – 0,280 vetvy A1 
506-00 Úprava kanalizácie na Bajkalskej ulici 
601-00 Preložka vzdušného vedenia VVN 2x110 kV č. 8887/8888 MUK Prievoz 
610-00 Preložka káblového vedenia VN linky č. 319 
611-00 Ochrana káblového vedenia linky č. 1061 
624-00 Úprava verejného osvetlenia – Bajkalská ulica 
625-00 Prípojka NN pre VO, I. etapa 
627-00 Verejné osvetlenie – vetva C2a 
751-00 Preložka káblov UPC 
755-00 Preložka káblov SLOVAK TELEKOM 
790-01 Informačný systém diaľnice D1 – stavebná časť, I. etapa 
790-03 Informačný systém, diaľnice D1 – technologická časť, I. etapa 

 
 
ÚČEL ZRIADENIA VECNÉHO BREMENA:  

vecné bremeno bude spočívať v povinnosti hlavného mesta strpieť na pozemkoch uložené 
inžinierske siete, vstup, prechod a prejazd cez dotknuté pozemky za účelom vykonávania 
opráv, úprav a údržbu vybudovaných dopravných objektov 

 
DOBA NÁJMU: nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú 
 
 
 
VÝŠKA NÁJOMNÉHO A ODPLATY ZA ZRIADENIE VECNÉHO BREM ENA: 
 
Alternatíva 1: podľa návrhu žiadateľa 
 
6,872 Eur/m2/rok , čo pri výmere 7 536,20 m2 predstavuje sumu 51 788,76 Eur ročne - stanovené 
Znaleckým posudkom č. 102/2016 vypracovaným znalcom v odbore stavebníctvo, odhad hodnoty 
nehnuteľností, zadávaným NDS a.s. 

 
odplata za zriadenie vecného bremena – bude stanovená znaleckým posudkom. 
 
Alternatíva 2:  podľa Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné 
bremeno 

  
30,00 Eur/m2/rok  (položka 11), čo pri výmere 7536,20 m2 predstavuje sumu 226 086,00 Eur ročne, 
  
odplata za zriadenie vecného bremena (tabuľka 500):  
predbežná odplata – 10 % z 69,88 Eur/m2 pri zábere 7 536,20 m2 spolu 52 662,96 Eur 
konečná odplata – bude stanovená na základe znaleckého posudku nie staršieho ako 3 mesiace pred 

uzavretím zmluvy o zriadení vecného bremena 
 
 



SKUTKOVÝ STAV:  

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. so sídlom na Dúbravskej ceste 14 v Bratislave, sa 
obrátila na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy so žiadosťou o nájom a budúce zriadenie 
vecného bremena k častiam pozemkov: 

- v k. ú. Jarovce, parc. č. 870/1, parc. č. 972/39 a parc. č. 2427, za účelom úpravy 
komunikácie, uloženia a preloženia inžinierskych sietí, vybudovania verejného osvetlenia 
a informačného systému k pripravovanej výstavbe diaľnice „D4 Bratislava, Jarovce – 
Ivanka sever“, 

- v k. ú. Vajnory, parc. č. 3970 – reg. E-KN (v reg. C-KN ako časť pozemku parc. č. 2796/5) 
a parc. č. 4267/1 - reg. E-KN, za účelom úpravy komunikácie, uloženia a preloženia 
inžinierskych sietí, vybudovania verejného osvetlenia a mostu na MK k pripravovanej 
výstavbe diaľnice „D4 Bratislava, Ivanka sever – Rača“, 

- v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5864/9, parc. č. 5939/7, parc. č. 5750/2,                         
parc. č. 5750/8, parc. č. 9-1527/35 - reg. E-KN, za účelom úpravy komunikácie, uloženia               
a preloženia inžinierskych sietí k pripravovanej výstavbe diaľnice „D4 Bratislava, Jarovce – 
Ivanka sever“, 

 
      -    v k. ú. Ružinov (reg. C-KN) parc. č. 3544/64, parc. č. 4038/1, parc. č. 4038/5, parc. č. 4038/3 

a  (reg. E-KN) parc. č. 1776/101, parc. č. 1776/201, parc. č.1776/301 1776/401, parc. č. 
1776/501, účelom realizácie stavby „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava 
Prievoz“. 

 
- v k. ú. Nivy (reg. C-KN) parc. č.  3785/1, (reg. C-KN) parc. č. 3905/1, (reg. C-KN) parc. č.  

3905/6, (reg. C-KN) parc. č. 3905/7, (reg. C-KN) parc. č. 4021/1,  ( reg. C-KN) 4021/8, 
(reg. C-KN) parc. č.  4027/46, (reg. C-KN) parc. č. 4027/43, (reg. C-KN) parc. č. 4027/45, 
(reg. C-KN) parc. č.  4027/1, (reg. C-KN) parc. č. 4027/35, (reg. C-KN) parc. č. 4027/36, 
(reg. C-KN) parc. č. 4027/32, (reg. C-KN) parc. č. 4027/66, (reg. C-KN) parc. č. 4027/68,  
(reg. C-KN) parc.  č. 4030/22, (reg. C-KN) parc. č. 4031/2, (reg. C-KN) parc. č. 15420/24, 
(reg. C-KN) parc. č. 4031/7,8,9,10,13,14, (reg. C-KN) parc. č. 4081/7,46,28,13,1734, (reg. 
C-KN) parc. č. 15382/10, (reg. C-KN) parc. č. 15420/23, (reg. C-KN) parc. č. 15420/18, 
(reg. C-KN) parc. č. 15420/19, (reg. C-KN) parc. č. 22197/1,  (reg. C-KN) parc. č. 22197/6, 
(reg. C-KN) parc. č. 22197/2, (reg. E-KN) parc. č. 1359/2, (reg. E-KN) parc. č. 1449/100, 
(reg. C-KN) parc. č. 4013/7, (reg. C-KN) parc. č. 3479/4, (reg. C-KN) parc .č. 4013/10, (reg. 
C-KN) parc. č.  4013/9, (reg. C-KN) parc. č.  3437/13, (reg. E-KN) parc. č. 1450/100, (reg. 
C-KN) parc. č. 4013/12, (reg. E-KN) parc. č. 1459/101, (reg. E-KN) parc č.  1490, (reg. E-
KN) parc. č.  1596, (reg. C-KN) parc. č. 4015/19, (reg. E-KN) parc. č. 1813/118, (reg. E-
KN) parc. č.  1847/102, (reg. E-KN) parc. č. 1847/104, (reg. C-KN) parc. č. 4081/33, (reg. 
C-KN) parc. č.   4081/29, (reg. E-KN) parc. č. 15390/102, (reg. E-KN) parc. č. 22197/100, 
(reg. E-KN) parc. č.  22197/101, (reg. E-KN) parc. č. 22197/102, (reg. E-KN) parc. č. 
22198/3, (reg. C-KN) parc. č.  3782/1, (reg. C-KN) parc. č.  3782/4, (reg. C-KN) parc. č.  
3782/5, (reg. C-KN) parc. č.  3782/3, (reg. C-KN) parc. č. 3851/4, (reg. C-KN) parc. č. 
3851/126, (reg. C-KN) parc. č. 3851/128, (reg. C-KN) parc. č. 3851/127, (reg. C-KN) parc. 
č. 4027/3, (reg. C-KN) parc. č. 4027/62, (reg. C-KN) parc. č. 4027/22, (reg. C-KN) parc. č. 
4081/27, (reg. C-KN) parc. č. 4081/2, (reg. C-KN) parc. č. 23016/381 , (reg. C-KN ) parc. č. 
23016/385, (reg. C-KN) parc. č. 23016/384, (reg. C-KN) parc. č. 23016/390, (reg. C-KN) 
parc. č.  23016/383, (reg. C-KN) parc. č. 23016/386, (reg. C-KN) parc. č. 23016/388, ( reg. 
C-KN) parc. č.  23016/387, (reg. C-KN) parc. č.  4027/42, (reg. C-KN) parc. č. 4027/47, 
(reg. C-KN) parc. č. 4027/48, (reg. C-KN) parc. č. 4030/33, (reg. C-KN) parc. č. 4081/23,  



(reg. C-KN) parc. č. 15420/13, (reg. C-KN) parc. č. 15420/18, (reg. C-KN) parc. č. 21796/3, 
(reg. C-KN) parc. č. 22197/2, (reg. E-KN) parc. č.  1359/2, (reg. E-KN) parc. č. 1421/2, ( 
reg. E-KN) parc. č. 1449/100, ( reg. E-KN) parc. č. 1450/100,  ( reg. E-KN) parc. č. 
1459/101,  (reg. E-KN) parc. č. 1489/100, (reg. E-KN) parc. č. 1490, (reg. E-KN) parc. č. 
1596, (reg. E-KN) parc. č. 1795/101, (reg. E-KN) parc. č. 1847/104, (reg. E-KN) parc. č. 
22197/102, (reg. C-KN) parc. č. 3851/4, (reg. C-KN) parc. č. 9225/369, (reg. C-KN) parc. č. 
9225/388, (reg. C-KN) parc. č. 21796/2, (reg. C-KN) parc. č. 4030/2, (reg. C-KN) parc. č. 
4030/8 , za účelom realizácie stavby „Rýchlostná cesta R7 Ketelec – Bratislava Prievoz“ 

 
-  v k. ú. Nivy  (reg. C-KN)  parc. č. 4027/32, parc. č. 4027/34, parc. č. 4027/35, parc. č. 

4027/36, parc. č. 4027/52, parc. č. 4027/53, parc. č. 4027/69, parc. č. 15420/13, parc. č. 
21796/3, parc. č. 15420/22, parc. č. 15425/112, parc. č. 15425/115, parc. č. 21796/19, parc. 
č. 23016/366 a (reg. E-KN)  parc. č. 15423/101, parc. č. 15429/101, parc. č. 22199/1, za 
účelom realizácie stavby „D1 Bratislava, Križovatka Prievoz - rekonštrukcia".  
 

Úsek diaľnice D4 Bratislava Jarovce – Ivanka sever predstavuje dopravné prepojenie 
existujúcich diaľničných ťahov D2 a D1 v južnej a východnej časti hlavného mesta SR Bratislavy. 
Výstavbou tohto úseku sa odkloní tranzitná doprava smerujúca do Rakúska a Maďarska. Taktiež 
výrazne napomôže obsluhe dotknutého územia a odľahčí obce a existujúcu cestnú sieť od tranzitnej 
dopravy. Pripravovaná stavba v úseku Bratislava Jarovce – Ivanka sever je jedným 
z pripravovaných úsekov diaľnice D4. 

Stavba „Diaľnice D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever“ začína napojením na existujúcu 
diaľnicu D2 v mestskej časti Bratislava - Jarovce. Pokračuje severne od Jaroviec v trase variantu 
„E“ mimoúrovňovo mostmi križuje cestu III/2046 a železničnú trať Bratislava – Rusovce. 
V Rusovciach je vedená na moste ponad preložku cesty I/2, ďalej pokračuje na moste ponad 
Jarovecké rameno, výhľadovú veslársku a kanoistickú dráhu a ponad rieku Dunaj. 

Dňa 2.1.2015 nadobudlo právoplatnosť územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Diaľnica 
D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever“. 

Úsek diaľnice D4 Bratislava, Ivanka sever – Rača predstavuje dopravné prepojenie medzi 
existujúcou diaľnicou D1 a cestou III/502, v severovýchodnej časti hlavného mesta SR Bratislavy. 
Výstavbou tohto úseku spolu s nadväznými úsekmi diaľnice D4 sa odkloní tranzitná doprava 
smerujúca do Rakúska a Maďarska, ktorá v súčasnosti prechádza po diaľnici D1 zastavaným 
územím mesta. Taktiež v tomto špecifickom území výrazne napomôže aj obsluhe dotknutého 
územia a odľahčí obce a existujúcu cestnú sieť od tranzitnej dopravy. 

Stavba diaľnice „Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača“ začína v mieste križovania 
s existujúcou diaľnicou D1 v MÚK „Ivanka – sever“ na hranici k.ú. Vajnory a v k.ú. Ivanka pri 
Dunaji v blízkosti Šúrskeho kanála. Diaľnica D4 pokračuje severozápadným smerom v k.ú. Svätý 
Jur, mimoúrovňovo mostom križuje Vajnorský potok, obchádza jazero Lysec zo západnej strany, 
mimoúrovňovo križuje cestu III/5021 (Vajnory – Čierna voda), cca 300m od východného okraja 
existujúcej zástavby MČ BA – Vajnory, ďalej pokračuje súbežne so Šúrskym kanálom, 
mimoúrovňovo mostom križuje Račiansky potok, severovýchodne od plánovaného CEPIT-u. 
V záverečnej časti trasa smeruje do územia vinohradov na východnom okraji Malých Karpát, kde 
v mimoúrovňovej križovatke „Rača“ mimoúrovňovo mostom križuje žel. trať Bratislava – Žilina 
a cestu II/502. Koniec predmetného úseku diaľnice D4 je v MÚK „Rača“. Celková dĺžka 
predmetného úseku diaľnice D4 je 4,400km.    

Dňa 24.11.2014 nadobudlo právoplatnosť územné rozhodnutie o umiestnení stavby 
„Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača“. 



 
Účelom  pripravovanej stavby je výstavba rýchlostnej cesty R7 v úseku Bratislava Ketelec – 

Bratislava Prievoz ide o prepojenie pripravovanej diaľnice D4 v úseku Bratislava, Jarovce – Ivánka 
pri Dunaji, sever po existujúcu križovatku Prievoz na diaľnici D1 s plynulou a bezpečnou 
prevádzkou, ktoré bude kapacitne vyhovujúce požiadavkám dopravného prúdu, dopravne, 
prevádzkovo, technicky výhodné  a prijateľné z hľadiska vplyvov na obyvateľstvo a životné 
prostredie, ako aj hľadiska plánovaného rozvoja dotknutých mestských častí hl. m. SR Bratislavy 

Dňa 2.1.2015 nadobudlo právoplatnosť územné rozhodnutie o umiestnení stavby 
„Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“. 

Účelom stavby „D1 Bratislava, Križovatka Prievoz - rekonštrukcia" je rekonštrukcia 
mimoúrovňovej križovatky Prievoz a zosúladenie napojenia diaľnice D1 a priľahlých komunikácií 
s plánovanou výstavbou rýchlostnej cesty R7 v úseku Bratislava – Ketelec – Bratislava Prievoz. 
Stavba rieši prepojenie ulíc Bajkalská, Slovnaftská a Prístavná s Diaľnicou D1 cez okružnú 
križovatku, odbočovacie a pripojovacie pruhy, ktoré nie sú v súlade s platnými právnymi predpismi 
a technickými normami. Plocha mimoúrovňovej križovatky je obmedzená existujúcou zástavbou 
(budovy Baumax – v súčasnosti OBI, areál Doprastavu, železničná trať z ÚNS na Prístavný most, 
vlečka firmy Peris a.s. do bývalých uhoľných skladov) a potrebou zachovania prevádzky na diaľnici 
D1 bez obmedzenia.  

Dňa 11.3.2016 nadobudlo právoplatnosť územné rozhodnutie o umiestnení stavby „D1 
Bratislava, Križovatka Prievoz - rekonštrukcia". 

Návrh na schválenie nájmu častí pozemkov v k. ú. Jarovce, Ružinov, Nivy, Vajnory, 
Podunajské Biskupice, Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., ako prípad hodný osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, predkladáme z dôvodu, že k vydaniu stavebného povolenia na stavu diaľnice potrebuje 
žiadateľ preukázať k dotknutým pozemkom vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 ods.1 zák. č. 
50/1976 Zb. (stavebný zákon). 

 
STANOVISKÁ  K  NÁJMU   
 
1. k. ú. Jarovce 
• Oddelenie usmerňovania investičnej činnosti – Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, 

rok 2007, stanovuje pre územie, ktorého súčasťou je: 
pozemok parc. č. 972/39 - funkčné využitie: ostatná a izolačná zeleň, spôsob využitia 
funkčných plôch v obmedzenom rozsahu je umiestňovanie o. i. drobných zariadení vybavenosti 
súvisiacich s funkciou, ČSPH,  diaľničných odpočívadiel, odstavných státí a parkovísk, parcela 
je súčasťou územia definovaného ako rozvojové, 
pozemok parc. č. 870/1 - funkčné využitie: komunikácia, 
pozemok parc. č. 2427 - funkčné využitie: les, ostatné lesné pozemky, spôsob využitia 
funkčných plôch v obmedzenom rozsahu je umiestňovanie tranzitného vedenia technickej 
vybavenosti nadradeného významu parcela je súčasťou biocentra a územia definovaného ako 
stabilizované, kde sa ponecháva súčasné funkčné využitie. 

• Oddelenie dopravného inžinierstva  
– na stavbu „Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever“ bolo v procese územného 

konania vydané stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy MAGS ORM 52747/14-
299214, 

– podľa informácií dostupných oddeleniu dopravného inžinierstva záujmové pozemky 
v rozsahu zákresov do snímky nie sú súčasťou pripravovanej stavby diaľnice D4. 



Poznámka:   keďže Národná diaľničná spoločnosť, a.s. o nájom vyššie uvedených pozemkov 
požiadala z dôvodu prípravy stavby „Dia ľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka 
sever“  pozemky sú predmetom tohto návrhu na nájom a na budúce zriadenie 
vecného bremena 

• Oddelenie dopravy – referát cestného správneho orgánu – sa nevyjadrujú, nejedná sa o miestne 
komunikácie I. a II. triedy. 

• Oddelenie správy komunikácií – v stanovisku uviedlo, že na pozemku parc. č. 870/1, k. ú. 
Jarovce sa nachádza prejazdný úsek cesty III/00246 v majetku hlavného mesta SR Bratislavy,  

- v prípade rozkopávok je potrebné požiadať o povolenie cestný správny orgán, 
- na pozemku parc. č. 870/1 sa nachádzajú podzemné káble vedenia verejného 

osvetlenia v správe hlavného mesta, ktoré žiadajú rešpektovať a chrániť pred 
poškodením.  

 Poznámka:   podmienky budú zapracované v článku IV návrhu nájomnej zmluvy. 
• Stanovisko z hľadiska technickej infraštruktúry – je bez pripomienok. 
• Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene – je bez pripomienok 
• Oddelenie účtovníctva a pohľadávok – neeviduje voči žiadateľovi o nájom žiadne pohľadávky. 
• Oddelenie miestnych daní a poplatkov – neeviduje voči žiadateľovi o nájom žiadne 

pohľadávky. 
• Oddelenie legislatívno-právne  – nevedie voči žiadateľovi žiadny súdny spor.  
Starosta mestskej časti Bratislava-Jarovce – k uzatvoreniu nájomnej zmluvy nemá námietky.   
 
 
 
2. k. ú. Vajnory 
• Oddelenie usmerňovania investičnej činnosti – Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, 

rok 2007, stanovuje pre územie, ktorého súčasťou je: 
pozemok parc. č. 2796/5 - funkčné využitie územia: krajinná zeleň ako územie prírodnej zelene 
stabilizované, kód 1002. Predmetný pozemok je v blízkosti „Šúrskeho kanála“ – malý vodný 
tok Blatina, Struha. Podmienky funkčného využitia plôch: Územia vegetácie predovšetkým 
v poľnohospodárskej krajine slúžiace na rozčlenenie veľkých plôch poľnohospodárskej pôdy, 
ako ochrana pred vetrom, sprievodná zeleň vodných tokov a ciest v krajine. Spôsoby využitia 
funkčných plôch: Prevládajúce: krajinná vegetácia plniaca krajinotvorné a ekostabilizačné 
funkcie. V území je prípustné umiestňovať najmä: zeleň líniovú a plošnú (stromoradia, 
remízky). V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä drobné zariadenia 
pre vedecko – výskumné účely, pobytové lúky, náučné chodníky, turistické a cyklistické trasy, 
tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu, zariadenia a vedenia 
technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia. Neprípustné je umiestňovať najmä: 
všetky formy bývania, všetky druhy zariadení obchodu, ubytovacie zariadenia cestovného 
ruchu, všetky druhy zariadení kultúry a cirkví, administratívy, školstva, zdravotníctva, sociálnej 
starostlivosti, zariadenia výroby priemyselnej a poľnohospodárskej, zariadenia služieb, 
skladového hospodárstva, stavebníctva, areálové a kryté zariadenia športu, zariadenia 
odpadového hospodárstva, diaľničné odpočívadlá, ČSPH, parkinggaráže, stavby a zariadenia 
nesúvisiace s funkciou. Predmetná parcela je súčasťou územia definovaného ako stabilizované. 
Pozemok reg. „E“ KN, parc. č. 4267/1 vo výmere 151 m² - funkčné využitie územia:  
A: ostatná ochranná a izolačná zeleň, kód 1130 (číslo funkcie), stabilizované územie, B: zberné 
komunikácie. Predmetný pozemok spadá do ochranného pásma komunikácií.  
A: Podmienky funkčného využitia plôch: Územia plošnej a líniovej zelene s funkciou ochrany 
kontaktného územia pred nepriaznivými účinkami susediacich prevádzok a zariadení, 
dopravných zariadení, zeleň v ochranných pásmach vedení a zariadení technickej vybavenosti 
a sprievodná zeleň vodných tokov. V územiach je potrebné rešpektovať špecifické podmienky 
jednotlivých druhov ochranných pásiem. Spôsoby využitia funkčných plôch: Prevládajúce: 



zeleň líniová a plošná. Prípustné: v území je prípustné umiestňovať najmä: zariadenia a vedenia 
technickej a dopravnej vybavenosti s ochrannými pásmami. V území je prípustné umiestňovať 
v obmedzenom rozsahu najmä: stavby pre individuálnu rekreáciu mimo koridorov plynovodov, 
vodovodov, produktovodov, drobné zariadenia vybavenosti súvisiace s funkciou, ČSPH, 
diaľničné odpočívadlá, odstavné státia a parkoviská, zariadenia a vedenia technickej 
a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia, zariadenia na separovaný zber odpadov 
miestneho významu okrem nebezpečného odpadu. Neprípustné: stavby a zariadenia nesúvisiace 
s funkciou. Intenzita využitia územia: Parcely sú súčasťou územia, ktoré je definované ako 
stabilizované územie.  

• Stanovisko z hľadiska technickej infraštruktúry – bez pripomienok  
• Oddelenie dopravného inžinierstva – bez pripomienok 
• Oddelenie dopravy – referát cestného správneho orgánu – nevyjadrujú sa, pozemky parc. č. 

2796/5 a parc.č. 4267/1 nie sú cestnými pozemkami miestnych komunikácií I. a II. triedy. 
• Oddelenie správy komunikácií – z hľadiska správcu komunikácií sa nevyjadrujú, nakoľko 

v prípade pozemkov parc.č. 2796/5 a parc.č. 4267/1 sa nájom netýka miestnych komunikácií              
I. a II. triedy v ich správe. Z hľadiska správcu VO bez pripomienok.  

• Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene – nájom dotknutých častí pozemkov nie je 
v rozpore so záujmami životného prostredia, ochranou mestskej zelene, územnou ani druhovou 
ochranou prírody a krajiny. V prípade časti pozemku reg. „C“ KN, parc.č. 2796/5 (v stave reg. 
„E“ KN parc.č. 3970) stanovené podmienky: rešpektovať ustanovenia vodného zákona č. 
364/2004 Z.z. (pozemok reg. „C“ KN parc.č. 2796/5 je v zmysle výpisu z katastra 
nehnuteľností definovaný ako vodný tok) a ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (pozemok reg. „E“ KN parc.č. 3970 je v zmysle 
listu vlastníctva z katastra nehnuteľností definovaný ako orná pôda).  
Poznámka:   podmienky budú zapracované v článku IV návrhu nájomnej zmluvy.  

• Oddelenie účtovníctva a pohľadávok – neeviduje voči žiadateľovi o nájom žiadne pohľadávky. 
• Oddelenie miestnych daní a poplatkov – neeviduje voči žiadateľovi o nájom žiadne 

pohľadávky. 
• Oddelenie legislatívno-právne  – nevedie voči žiadateľovi žiadny súdny spor.  
Starosta mestskej časti Bratislava-Vajnory –  súhlasné stanovisko, s podmienkou, že na dotknutých 
pozemkoch bude zriadené odplatné vecné bremeno (zapracované v návrhu uznesenia). 
 
 
3. k. ú. Podunajské Biskupice 

Oddelenie usmerňovania investičnej činnosti – Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, 
rok 2007, stanovuje pre územie, ktorého súčasťou sú záujmové pozemky parc. č. 5864/9,                 
parc. č. 5939/7 parc. č. 5750/2 a parc. č. 5750/8, funkčné využitie územia: orná pôda ako 
územie poľnohospodárskej zelene a pôdy, č. funkcie: 1205, územie stabilizované. Pozemky 
parc. č. 5864/9, parc. č. 5750/2 a parc. č. 5750/8 sú zasiahnuté ochranným pásmom 
energetických zariadení, pozemok parc. č. 5750/2 aj ochranným a bezpečnostným pásmom 
plynu a pozemok parc. č. 5750/8 je zasiahnutý trasovaním biocentra. Podmienky funkčného 
využitia plôch: Územia poľnohospodárskej pôdy využívanej na pestovanie rôznych plodín 
a činnosti s tým súvisiace. Spôsoby využitia funkčných plôch: prevládajú plochy 
poľnohospodárskej pôdy, prípustné: zeleň krajinná a ekostabilizačná, technické zariadenia na 
zvýšenie produkcie (meliorácie). V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu 
zariadenia pre poľnohospodársku výrobu, technické zariadenia pre pestovanie rastlinného 
materiálu na výskumné účely, tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu, 
zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia funkčnej plochy, 
kompostárne a zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov. Neprípustné: 
stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou. Záujmové parcely sú súčasťou územia, ktoré je 
definované ako stabilizované územie. Časť pozemku reg. „E“ KN, parc. č. 9-1527/35 – funkčné 



využitie územia: ostatná ochranná a izolačná zeleň, číslo funkcie 1130. Predmetný pozemok sa 
nachádza v ochrannom pásme energetiky, je v dotyku s transformačnou stanicou – vo funkčnej 
ploche energetika a telekomunikácie, číslo funkcie 602. Podmienky funkčného využitia plochy: 
Územia plošnej a líniovej zelene s funkciou ochrany kontaktného územia pred nepriaznivými 
účinkami susediacich prevádzok a zariadení, dopravných zariadení, zeleň v ochranných 
pásmach vedení a zariadení technickej vybavenosti a sprievodná zeleň vodných tokov. V území 
je potrebné rešpektovať špecifické podmienky jednotlivých druhov ochranných pásiem. 
V území je prípustné umiestňovať najmä: zariadenia a vedenia technickej a dopravnej 
vybavenosti s ochrannými pásmami. V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu 
najmä: stavby pre individuálnu rekreáciu mimo koridorov plynovodov, vodovodov, 
produktovodov, drobné zariadenia vybavenosti súvisiace s funkciou, ČSPH, diaľničné 
odpočívadlá, odstavné státia a parkoviská, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej 
vybavenosti pre obsluhu územia, zariadenia na separovaný zber odpadov miestneho významu 
okrem nebezpečného odpadu. Neprípustné: stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou. 
Pozemok je súčasťou územia, ktoré je definované ako stabilizované.    

• Stanovisko z hľadiska technickej infraštruktúry – bez pripomienok, pri pozemku                             
parc. č. 9-1527/35 odporučené vyžiadať k nájmu stanovisko prevádzkovateľa Slovenská 
elektrizačná prenosová sústava, a.s. a ZSE, a.s. Bratislava – predmetné stanoviská boli 
vyžiadané listom zo dňa 27.7.2016 a 22.7.2016. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., 
v zmysle vyjadrenia č. PS/2016/012535 zo dňa 08.08.2016, nemá pripomienky k nájmu 
dotknutých častí pozemkov a k uzatvoreniu zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena za podmienky dodržania ustanovení § 11, ods. 1, písm. a), b), c), ods. 2, písm. a), b), 
c), ods. 3 a § 43, ods. 1, ods. 2, písm. d), ods. 4, písm. a), b), c), d), e), f), ods. 5, ods. 6, ods. 9, 
písm. a), ods. 10, ods. 11, ods. 14 a ods. 15 zákona č. 251/2012 Z.z. (Zákon o energetike 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov).                                                    
Poznámka:   podmienka bude zapracovaná v článku IV návrhu nájomnej zmluvy.  

• Oddelenie dopravného inžinierstva – k pripravovanej stavbe „Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce 
– Ivanka sever“ bolo v procese územného konania vydané stanovisko Hlavného mesta SR 
Bratislavy č. MAGS ORM 52747/14-299214. V ďalšom bez pripomienok – podľa dostupných 
informácií sa záujmové pozemky v rozsahu v zmysle priložených zákresov javia v súlade                
so stavbou diaľnice. 

• Oddelenie dopravy – referát cestného správneho orgánu – nevyjadrujú sa, pozemky                   
parc. č. 5864/9, parc. č. 5750/2, parc. č. 5750/8 a parc. č. 5939/7 sa nenachádzajú pri miestnych 
komunikáciách I. a II. triedy. V prípade pozemku parc. č. 9-1527/35 sa tiež nevyjadrujú, 
nakoľko ide o cestu I/63 Ulica svornosti, kde príslušným cestným správnym orgánom                      
je Okresný úrad Bratislava. 

• Oddelenie správy komunikácií – V prípade pozemkov parc. č. 5864/9, parc. č. 5750/2,                   
parc. č. 5750/8 a parc. č. 5939/7 z hľadiska správcu komunikácie bez námietok, nakoľko 
v prípade pozemkov parc. č. 5750/2 a parc. č. 5750/8 sa jedná o miestnu komunikáciu                     
III. triedy v správe MČ Bratislava – Podunajské Biskupice a na ostatných pozemkoch sa 
nenachádza cestný pozemok v správe OSK. Z hľadiska správcu VO bez pripomienok. 
V prípade časti pozemku reg. „E“ KN, parc. č. 9-1527/35 – konštatovali, že „prejazdný úsek 
cesty I/63 – ulica Svornosti je miestna komunikácia v našej správe.“ OSK z hľadiska správcu 
komunikácií nemá pripomienky. Požiadavka: zachovať počas realizácie prác ulicu Svornosti 
prejazdnú a práce zrealizovať v zmysle podmienok OSK k PD pre SP. Z hľadiska správcu VO 
bez pripomienok. 
Poznámka:   požiadavka bude zapracovaná v článku IV návrhu nájomnej zmluvy  

• Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene – nájom dotknutých častí pozemkov nie je 
v rozpore so záujmami životného prostredia, ochranou mestskej zelene, územnou ani druhovou 
ochranou prírody a krajiny. V prípade časti pozemku reg. „E“ KN, parc.č. 9-1527/35 stanovená 
podmienka: rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 



v znení neskorších predpisov (predmetný pozemok je v zmysle listu vlastníctva z katastra 
nehnuteľností definovaný ako orná pôda).  
Poznámka:   podmienka bude zapracovaná v článku IV návrhu nájomnej zmluvy  

• Oddelenie účtovníctva a pohľadávok – neeviduje voči žiadateľovi o nájom žiadne pohľadávky. 
• Oddelenie miestnych daní a poplatkov – neeviduje voči žiadateľovi o nájom žiadne 

pohľadávky. 
• Oddelenie legislatívno-právne  – nevedie voči žiadateľovi žiadny súdny spor.  
Starostka mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice –  súhlasí s nájmom dotknutých častí 
pozemkov. 
 
 
4. k. ú. Ružinov  
• Oddelenie usmerňovania investičnej činnosti – Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, 

rok 2007, stanovuje pre územie, ktorého súčasťou sú pozemky registra „C“ parc .č. 3544/64 
a registra „E“ parc. č. 1776/101, 1776/201, 1776/301, 1776/401 a 1776/501 funkčné využitie 
územia: - distribučné centrá sklady, stavebníctvo, číslo funkcie 302, rozvojové územie, 
regulačný kód E; 

- les, ostatné lesné pozemky, číslo funkcie 1001, stabilizované územie; 
- ostatná ochranná a izolačná zeleň, číslo funkcie 1130, stabilizované územie. 

pozemok parc. č. 3544/64 - funkčné využitie: distribučné centrá sklady, stavebníctvo, územie 
slúžiace pre umiestňovanie skladových areálov, distribučných a logistických centier ako aj 
trvalé stavebné dvory a zariadenia, vrátane dopravného a technického vybavenia a plôch 
líniovej a plošnej zelene. 
pozemok parc. č. 1776/501 - funkčné využitie: les, ostatné pozemky, územia s lesnými 
porastami alebo bez porastov slúžiace na hospodárske, rekreačné, vodohospodárske, 
ekostabilizačné a hygienické funkcie. Pozemok sa nachádza v ochrannom pásme lesa.  
pozemok parc. č. 2427 - funkčné využitie: les, ostatné lesné pozemky, spôsob využitia 
funkčných plôch v obmedzenom rozsahu je umiestňovanie tranzitného vedenia technickej 
vybavenosti nadradeného významu parcela je súčasťou biocentra a územia definovaného ako 
stabilizované, kde sa ponecháva súčasné funkčné využitie. 
Pozemky parc. č. 4038/1, 4038/5 a 4038/3 funkčné využitie územia: ostatná plocha a izolačná 
zeleň, číslo funkcie 1130, územie stabilizované. Záujmový pozemok parc. č. 4038/1 sa 
nachádza v tesnej blízkosti železničnej vlečky zo Slovnaftu a. s. 

• Oddelenie dopravného inžinierstva – nemá pripomienky k nájmu predmetných pozemkov. 
K nájmu pozemkov parc. č. 4038/1, 4038/3 a 4038/5 neuplatňuje pripomienky , nakoľko na 
stavbu bolo vydané územné rozhodnutie. Avšak upozorňuje na skutočnosť, že na pozemkoch 
parc. č. 4038/1 a 4038/5 je vybudovaná miestna komunikácia II. triedy Cesta do spaľovne. 
Upozornenie bude zapracované v čl. IV návrhu nájomnej zmluvy. 

• Oddelenie dopravy – referát cestného správneho orgánu – sa nevyjadrujú, nejedná sa o miestne 
komunikácie I. a II. triedy. K nájmu pozemkov parc. č. 4038/1, 4038/3 a 4038/5 sa vyjadrilo 
súhlasne, avšak taktiež upozorňuje, že na pozemkoch   parc. č. 4038/1 a 4038/5 je vybudovaná 
miestna komunikácia II. triedy Cesta do spaľovne.  

• Oddelenie správy komunikácií –  pozemky parc. č. 1776/201 a 1776/301 zasahujú do miestnej 
komunikácie II. Triedy Cesta do spaľovne, ktorá je v správe oddelenia správy komunikácií. 
Túto žiada zachovať prejazdnú v pôvodnom stave a ploche. V prípade nutných stavebných 
úprav alebo jej nutnej preložky žiada konzultovať postup so správcom komunikácie.  

 Poznámka:   podmienka bude zapracovaná v článku IV návrhu nájomnej zmluvy. 
• Stanovisko z hľadiska technickej infraštruktúry – je bez pripomienok. 
• Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene – nájom pozemkov nie je v rozpore so 

záujmami životného prostredia, ochranu mestskej zelene, územnou ani druhovou ochranou 
prírody a krajiny. S nájomnom pozemkov parc. č. 4038/1, 4038/3 a 4038/5 súhlasí. 



Starosta mestskej časti Bratislava - Ružinov – o stanovisko k nájmu pozemkov v k. ú. Ružinov bolo 
požiadané listom zo dňa 18.7.2016. O stanovisko k nájmu pozemkov parc. č.  4038/1, 4038/3 
a 4038/5 v. k. ú. Ružinov, o ktorý NDS a.s. požiadala listom zo dňa 28.7.2016, bolo požiadané 
listom zo dňa 9.8.2016. 
 
5. k. ú. Nivy –  realizácia stavby „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava 
Prievoz“, 
• Oddelenie usmerňovania investičnej činnosti – Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, 

rok 2007, stanovuje pre územie funkčné využitia územia a intenzitu využitia územia: 
- ostatná ochranná a izolačná zeleň, číslo funkcie 1130 – územie stabilizované, rozvojové. 

Podmienky funkčného využitia plôch: územia plošnej a líniovej zelene s funkciou ochrany 
kontaktného územia pred nepriaznivými účinkami susediacich prevádzok a zariadení, 
dopravných zariadení, zeleň v ochranných pásmach vedení a zariadení technickej 
vybavenosti a sprievodná zeleň vodných tokov. V územiach je potrebné rešpektovať 
podmienky jednotlivých druhov pásiem, 

- distribučné centrá sklady, stavebníctvo, číslo funkcie E 302 – územie rozvojové. 
Podmienky funkčného využitia plôch: Územia slúžiace pre umiestňovanie skladových 
areálov, distribučných a logistických centier ako aj trvalé stavebné dvory a zariadenia, 
vrátane dopravného a technického vybavenia a plôch líniovej a plošnej zelene. 

-    Zmiešané územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných, číslo funkcie N 502 – 
územie rozvojové. Podmienky funkčného využitia plôch: Územia pre umiestňovanie 
obslužných zariadení obchodu, výrobných a nevýrobných služieb s príslušnými súvisiacimi 
činnosťami. Súčasťou územia sú plochy zelene, vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné 
a technické vybavenie a zariadenia pre požiarnu a civilnú ochranu. 

- Námestia a ostatné komunikačné plochy (biela plocha), t. j. verejne prístupné nezastavené 
plochy v meste ohraničené inými funkčnými plochami. Pod úrovňou terénu je možné 
umiestňovať zariadenia a vedenia technickej infraštruktúry, podzemné parkovacie garáže, 
podjazdy., podchody pre chodcov, prevádzky občianskej vybavenosti určenej pre širokú 
verejnosť. Súčasťou plôch námestí a koridorov sú spravidla: zeleň, mestský mobiliár, 
prvky verejného osvetlenia, prvky dopravného značenia, výtvarné umelecké diela. 

Upozorňuje, že predmetné pozemky sú dotknuté ochranným pásmom železnice, ochranným 
pásmom energetiky, ochranným pásmom Slovnaftu, a.s., zároveň nimi prechádza hlavná trasa 
cyklotrasa. Pozemky popri ramene Malého Dunaja sú súčasťou biokoridoru. Upozornenie bude 
zapracované v čl. IV  návrhu nájomnej zmluvy. 

• Oddelenie dopravného inžinierstva – k nájmu predmetných pozemkov nemá pripomienky. 
• Oddelenie dopravy – referát cestného správneho orgánu – k nájmu predmetných pozemkov 

nemá pripomienky. 
• Oddelenie správy komunikácií –  bolo požiadané listom zo dňa 15.6.2016. 
• Stanovisko z hľadiska technickej infraštruktúry – s nájmom pozemkov súhlasí. V prípade prác 

na uvedených pozemkoch je potrebné zamerať vedenia technickej infraštruktúry a konzultovať 
s jednotlivými prevádzkovateľmi.  Podmienka bude zapracovaná v čl. IV  návrhu nájomnej 
zmluvy. 

• Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene – nájom pozemkov nie je v rozpore so 
záujmami životného prostredia, ochranu mestskej zelene, územnou ani druhovou ochranou 
prírody a krajiny.  

Starosta mestskej časti Bratislava - Ružinov –  o stanovisko bolo požiadané listom zo dňa  
4. 8. 2016. 
 
 
6. k. ú. Nivy – realizácia stavby „D1 Bratislava, Križovatka Prievoz – rekonštrukcia“ 



• Oddelenie usmerňovania investičnej činnosti – Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, 
rok 2007, stanovuje pre územie funkčné využitia územia a intenzitu využitia územia: 
- zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti, číslo funkcie 501, rozvojové územie 

regulačný kód H – pozemok registra „C“ parc. č. 15425/112 (časť) a pozemky registra „E“ 
parc. č. 15429/101 (časť), 15431, 15435/102, 15435/103; 

       - ostatná ochranná a izolačná zeleň, číslo funkcie 1130, stabilizované územie – pozemky 
registra „C“ parc. č. 4027/32,34,35 (časť), 36,52,53,69; 15420/13,22; 15425/115; 
21796/3,19; 23016/366 a pozemky registra „E“ parc. č. 15423/101; 15434/101; 22199/1; 

      -   námestia a komunikačné plochy (biela plocha) – pozemok parc. č. 4027/35. 
• Oddelenie dopravného inžinierstva – nemá pripomienky k nájmu predmetných pozemkov. 
• Oddelenie dopravy – referát cestného správneho orgánu –  súhlasí s nájmom predmetných 

pozemkov, avšak zároveň upozorňuje na skutočnosť, že v rekonštruovanom úseku sa nachádza 
miestna komunikácia II. triedy Prístavná ulica, z toho je potrebné požiadať počas rekonštrukcie 
o povolenie v zmysle zákona č. 35/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákona) 
v znení neskorších predpisov, príslušný cestný orgán. Podmienka bude zapracovaná v čl. IV 
 návrhu nájomnej zmluvy.   

• Oddelenie správy komunikácií –  o stanovisko bolo požiadané listom zo dňa 19.7.2016. 
• Stanovisko z hľadiska technickej infraštruktúry – v prípade križovania s trasami TI treba 

stavebné práce konzultovať s jednotlivými správcami sietí. Pri rekonštrukcii križovatky je 
predpoklad, že prípadné riešenie kolízie s jestvujúcim nadzemným vedením 2x110 kV bude 
konzultovať nájomca s prevádzkovateľom siete ZSE, a.s. Podmienka bude zapracovaná v čl. IV 
 návrhu nájomnej zmluvy. 

• Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene – nájom pozemkov nie je v rozpore so 
záujmami životného prostredia, ochranu mestskej zelene, územnou ani druhovou ochranou 
prírody a krajiny.  

Starosta mestskej časti Bratislava - Ružinov –   o stanovisko k nájmu pozemkov bolo požiadané 
listom zo dňa 3.8.2016  
 
 
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 8.8.2016 na internete a  na úradnej tabuli svoj 
zámer prenajať uvedené pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
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ZMLUVA  O  NÁJME  POZEMKU  
A O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA 

č.   08 – 83 – xxxx – 16 – 00 
 
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“) 

 
a 
 
2. Obchodné meno:  Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 

Sídlo:    Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 
 Zastupuje:     Róbert Auxt, predseda predstavenstva 
    Ing.Vladimír Drienovský, podpredseda predstavenstva 

IČO:  35 919 001 
   Právna forma:    akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 3518/B 
Peňažný ústav: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia a.s. 

 Číslo účtu (IBAN): SK30 1111 0000 0066 2485 9013 
 BIC (SWIFT): UNCRSKBX 
 IČ DPH:             SK 2021937775 
 (ďalej len „nájomca“) 
 
uzatvárajú podľa § 663 a nasl. a § 50a Občianskeho zákonníka túto Zmluvu o nájme pozemku 
a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (ďalej len „zmluva“): 

 
 
 

Článok  I 
Predmet a účel nájmu 

 
 

1. Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľností – pozemkov v Bratislave v katastrálnom území 
..........., ktoré sú vedené v údajoch katastrálneho odboru Okresného úradu Bratislava ako: 

 - pozemok registra C (E).......... – druh pozemku.... vo výmere ......... m2, vedený na LV č. 
..........., 

  
2. Nájomca vykonáva majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností pre účely realizácie 

diaľničnej stavby ,,Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Rača“,  Diaľnica D4 
Bratislava, Jarovce – Ivanka sever a rýchlostnej cesty ,,R7 Bratislava Prievoz -  Holice 
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3.  Prenajímateľ berie na vedomie, že diaľničné stavby sú súčasťou projektu ,, Koncesia na 
projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov diaľnice D4 Jarovce – 
Rača a rýchlostnej cesty ,,R7 Bratislava Prievoz – Holice, projekt PPP“. 

 
4.  Prenajímateľ zároveň berie na vedomie, že nájomca má právo postúpiť svoje práva 

a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu, ktorou môže byť iba štát, osoba 
s majetkovou účasťou štátu alebo štátom poverená osoba, s čím prenajímateľ vyslovene 
súhlasí. Zároveň je nájomca oprávnený postúpiť všetky práva a záväzky vyplývajúce 
z tejto zmluvy na štát v zastúpení MDVaRR SR, ktoré následne dá predmet nájmu do 
dispozície koncesionárovi za účelom realizácie investičného zámeru. Takéto postúpenie 
práv a povinností nájomca oznámi prenajímateľovi, pričom postúpenie práv a povinností 
nadobúda účinky dňom oznámenia o postúpení.   

 
5.  Prenajímateľ prenecháva a nájomca prijíma do nájmu, za podmienok uvedených v tejto 

zmluve, časti pozemkov špecifikovaných v ods. 1 tohto článku, ktoré boli odčlenené 
geometrickým plánom č..... na vyznačenie dočasných (ročných) záberov vypracovaným 
...................... a boli označené ako: 

           
 pozemok parc. č.     celková výmera odčlenený diel  objekt 
 ........... 
 ...........  
 ............ 
 .............                      

 spolu vo výmere ......... m2 tak, ako je to zakreslené v kópii z katastrálnej mapy a kópii 
(snímke) z geometrického plánu (ďalej len „predmet nájmu“ alebo „pozemky“). Kópie 
z katastrálnej mapy  a (kópie) snímky z geometrického plánu sú neoddeliteľnou súčasťou 
tejto zmluvy ako jej prílohy č. ....... až ............. 

 
6. Účelom nájmu je vybudovanie stavebných objektov k pripravovanej výstavbe diaľnice 

......................... 
 stavebné objekty: 
 ....................... 
 ....................... 
 ....................... 
      (ďalej len „stavba“ alebo „stavebné objekty“) 
 
7. Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu využívať výlučne na dohodnutý účel. 
    Nájomca prehlasuje, že je oboznámený so stavom predmetu nájmu, že tento je v stave  

spôsobilom na dohodnuté užívanie a v takom stave ho do nájmu preberá.  
 
 

Článok   II 
Vznik, doba a ukončenie nájmu 

 
1. Nájom sa dojednáva na dobu neurčitú a začne plynúť dňom 30.9.2016.  
 
2. Nájomný vzťah môže byť ukončený len niektorým z nasledujúcich spôsobov:  

a/ písomnou dohodou zmluvných strán ku ktorémukoľvek dňu,  
b/ výpoveďou zmluvných strán v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka. 
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c/ odstúpením od zmluvy v súlade s touto zmluvou a/alebo s príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka. 

 
3. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva zrušuje dňom doručenia oznámenia 

o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. 
 
4. Pre prípad výpovede dojednali zmluvné strany trojmesačnú výpovednú lehotu. 

Výpovedná lehota sa bude počítať od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení 
výpovede druhej zmluvnej strane.  

 
 
 

Článok  III 
Úhrada za nájom 

 
1. Ročné nájomné za predmet nájmu bolo určené podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky č. .........../2016 zo dňa ................2016  a vo výmere 
................ m2 predstavuje sumu vo výške ........... Eur (slovom ............... eur), ktorú sa 
nájomca zaväzuje uhrádzať v pravidelných ročných splátkach, vždy do 30. januára 
príslušného kalendárneho roka na účet prenajímateľa číslo (IBAN): SK58 7500 
0000000025828453, variabilný symbol VS 883xxxx16 v ČSOB, a.s. Prehľad platieb 
nájomného podľa jednotlivých pozemkov je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako jej 
príloha č............. 

 
2. Pomerná časť nájomného podľa ods. 1 tohto článku za rok 2016 sa vypočíta tak, že denné 

nájomné vypočítané ako 1/365 ročného nájomného sa vynásobí počtom dní odo dňa 
30.9.2016 do konca roka 2016. Takto vypočítané nájomné sa nájomca zaväzuje uhradiť 
do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.  

 
3. V prípade, že nájomca pri platbe neuvedie obdobie, za ktoré sa úhrada platí, alebo uvedie 

obdobie, ktoré už bolo uhradené, alebo ak z úhrady nebude zrejmé, za ktoré obdobie 
nájomca úhradu poukazuje, je obdobie, ktoré bude úhradou pokryté, oprávnený určiť 
prenajímateľ sám; prenajímateľ spravidla pokryje najstaršiu splatnú pohľadávku. 

 
4. Nájomné a ostatné finančné plnenia sa považujú za uhradené dňom pripísania na účet 

prenajímateľa. 
 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nájomca, nezaplatí ktorúkoľvek platbu podľa tejto 

zmluvy v dohodnutých termínoch riadne a včas, je povinný zaplatiť prenajímateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň trvania 
nesplnenia tejto povinnosti. Povinnosť nájomcu platiť úroky z omeškania podľa § 517 
ods.2 Občianskeho zákonníka nie je týmto dotknutá. 

 
6. Prenajímateľ je oprávnený meniť každoročne  výšku nájomného dohodnutého v tejto 

zmluve o výšku miery inflácie stanovenú Štatistickým úradom SR za bezprostredne 
predchádzajúci kalendárny rok a zverejnenú Štatistickým úradom SR v januári 
príslušného kalendárneho roka. Zvýšenie nájomného prenajímateľ včas oznámi nájomcovi 
písomne, zaslaním doporučenej zásielky na adresu nájomcu. Zvýšené nájomné je nájomca 
povinný platiť za obdobie v termínoch splatnosti nájomného dohodnutých v tejto zmluve. 
V prípade, že oznámenie o zvýšení nájomného bude nájomcovi doručené po splatnosti 
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nájomného, zaplatí nájomca rozdiel medzi pôvodným nájomným a nájomným zvýšeným 
o mieru inflácie v lehote 30 dní od doručenia oznámenia. 

 
 
 

Článok  IV 
Práva a povinnosti nájomcu, sankcie 

 
1. Nájomca je povinný užívať predmet nájmu v súlade s právnymi predpismi, ktoré sa 

vzťahujú na predmet nájmu a v rozsahu a na účel, dohodnutý v tejto zmluve. Taktiež je 
povinný na vlastné náklady zabezpečiť jeho ochranu pred poškodením alebo zneužitím. 

 
2. Nájomca sa zaväzuje riadne sa starať o predmet nájmu, najmä zabezpečovať na vlastné 

náklady všetky úpravy a údržbu ako aj znášať zo svojho náklady spojené s neprimeraným 
užívaním predmetu nájmu.  

 
3. Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu alebo inej dispozície tretej 

osobe bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa, s výnimkou odovzdania staveniska 
dodávateľovi stavebných prác. Za porušenie tejto povinnosti má prenajímateľ právo 
požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 17,00 Eur za každý aj začatý deň 
trvania porušenia tejto povinnosti. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa 
predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry.  

 
4. Nájomca na predmete nájmu preberá povinnosti prenajímateľa ako vlastníka, ktoré 

vyplývajú zo všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta SR Bratislavy a mestskej 
časti Bratislava – ................. v platnom znení, týkajúce sa najmä dodržiavania čistoty, 
poriadku, udržiavania mestskej zelene a zimnej údržby a pod. a z platných právnych 
predpisov týkajúcich sa najmä protipožiarnej ochrany, hygienických predpisov, ochrany 
majetku a pod. 

 
5.  Zodpovednosť za škody na predmete nájmu sa riadi ustanoveniami VI. časti, prvej a 

druhej hlavy Občianskeho zákonníka. 
 
6. V prípade skončenia nájmu je nájomca povinný odovzdať predmet nájmu prenajímateľovi 

v stave zodpovedajúcom dohodnutému užívaniu, pokiaľ sa s prenajímateľom nedohodne 
inak. V prípade, že nepríde k dohode a ani k splneniu povinnosti zo strany nájomcu, je 
prenajímateľ oprávnený uviesť predmet nájmu do pôvodného stavu na náklady a riziko 
nájomcu. Za nesplnenie povinnosti uvedenej v prvej vete tohto odseku, má prenajímateľ 
právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 17,00 Eur za každý aj začatý deň, 
nasledujúci po dni ukončenia nájmu. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa 
predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry.  
Uhradením zmluvnej pokuty sa nájomca nezbavuje povinnosti uhradiť prenajímateľovi 
škodu spôsobenú nemožnosťou užívať predmet nájmu a povinnosti zaplatiť 
prenajímateľovi náhradu za užívanie predmetu nájmu po dni skončenia nájmu vo výške 
nájomného. Zmluvná pokuta sa v týchto prípadoch do náhrady škody nezapočítava. 
 

7. V súlade s ust. § 545 Občianskeho zákonníka bolo zmluvnými stranami dohodnuté, že 
prenajímateľ je oprávnený požadovať od nájomcu náhradu škody spojenú s porušením 
povinností nájomcu, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta podľa tejto zmluvy vo výške 
presahujúcej výšku dohodnutej zmluvnej pokuty. 
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8. Zmluvné strany sa dohodli, že pre potreby doručovania akejkoľvek písomnosti bude 

miestom doručenia nájomcu : 
 a) adresa nájomcu uvedená na prvej strane tejto zmluvy, alebo osoba, ktorej práva budú 

zo zmluvy postúpené 
b) miesto, kde bude osoba oprávnená konať v mene nájomcu, zastihnutá. 

 
9. Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že písomnosť doručená do miesta doručenia 

bude považovaná za doručenú priamo do vlastných rúk, a to i v prípade, ak bude vrátená 
prenajímateľovi ako písomnosť nájomcom neprevzatá. Ak nebude možné nájomcovi 
písomnosť doručiť, považuje sa písomnosť za doručenú dňom jej vrátenia 
prenajímateľovi, a to aj v prípade, že sa nájomca o tom nedozvie.  

 
10. Nájomca je povinný predložiť prenajímateľovi (prostredníctvom oddelenia nájmov 

majetku Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy) fotokópiu právoplatného stavebného 
povolenia na stavbu, resp. stavebné objekty, ktoré majú byť vybudované na predmete 
nájmu,  do 30 dní od nadobudnutia jeho právoplatnosti. Nájomca je povinný predložiť 
prenajímateľovi (prostredníctvom oddelenia nájmov majetku Magistrátu hlavného mesta 
SR Bratislavy) fotokópiu právoplatného kolaudačného rozhodnutia na stavbu vybudovanú 
na predmete nájmu do 30 dní od nadobudnutia jeho právoplatnosti. V prípade, že 
právoplatné stavebné povolenie nebude vydané do ................... alebo právoplatné 
kolaudačné rozhodnutie nebude vydané do ................... je prenajímateľ oprávnený 
požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 300,00 Eur, a to v prípade ak táto lehota 
uplynula v dôsledku subjektívneho zavinenia nájomcu. Nájomca sa súčasne zmluvné 
pokuty podľa tohto odseku zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry. 
 

11. Nájomca sa zaväzuje počas realizácie stavebných prác udržiavať čistotu a poriadok na 
predmete nájmu. V prípade porušenia tohto záväzku je prenajímateľ oprávnený 
požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 300,00 Eur, a to aj opakovane. Nájomca 
sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe 
prenajímateľom zaslanej faktúry. 

 
12. Nájomca je povinný zabezpečovať zneškodnenie komunálneho odpadu oprávnenou 

osobou podľa Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2001 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného 
mesta (ďalej len „VZN“). Za nesplnenie tejto povinnosti je nájomca povinný zaplatiť 
prenajímateľovi sankcie v zmysle VZN. 

 
13. Nájomca je povinný v zmysle VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 8/1993 

o starostlivosti o verejnú zeleň, v spolupráci s oddelením životného prostredia a mestskej 
zelene Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a mestskou časťou Bratislava – 
...................., v prípade likvidácie existujúcej zelene, zriadiť novú zeleň minimálne 
v rozsahu zodpovedajúcom ploche zrušenej zelene najneskôr do kolaudácie stavby 
vybudovanej na predmete nájmu. Za nesplnenie tejto  povinnosti je nájomca povinný 
zaplatiť sankcie v zmysle VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 8/1993 o starostlivosti 
o verejnú zeleň. 

 
V tomto článku v samostatných odsekoch budú doplnené špecifické podmienky k nájmu 
pozemkov, ktoré stanovili odborné oddelenia magistrátu. 
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Článok  V 
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

 
1. Prenajímateľ  ako vlastník pozemkov a budúci povinný z vecného bremena a nájomca, 

ako budúci oprávnený z vecného bremena sa dohodli, že v lehote do 6-ich mesiacov od 
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na vybudovaný stavebný objekt 
inžinierskej siete na predmete nájmu, najneskôr však do ................... uzatvoria zmluvu o 
zriadení vecného bremena s týmito podstatnými náležitosťami: 
 
1.1 Prenajímateľ ako povinný z vecného bremena sa zaväzuje zriadiť na: 

  - pozemok reg. C (E)........... – druh pozemku vo výmere ......... m2, vedený na LV č. 
..........., 

  - ...................... 
vecné bremeno v prospech nájomcu, alebo osoby, ktorej práva zo zmluvy boli 
postúpené, ako oprávneného z vecného bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti 
strpieť na pozemkoch strpieť na pozemkoch uložené inžinierske siete, vstup, prechod 
a prejazd cez dotknuté pozemky za účelom vykonávania opráv, úprav a údržbu 
vybudovaných dopravných objektov 

 
1.2 Zmluva o zriadení vecného bremena sa uzavrie na dobu neurčitú s tým, že výmera 

pozemku zaťaženého vecným bremenom bude určená v zmluve o zriadení vecného 
bremena v súlade s osobitným geometrickým plánom podľa bodu. 2 tohto článku. 

 
1.3 Za zriadenie vecného bremena sa oprávnený z vecného bremena zaväzuje uhradiť 

konečnú odplatu, ktorá bude stanovená na základe znaleckého posudku 
vypracovaného podľa ods. 4 tohto článku, nie staršieho ako 3 mesiace pred uzavretím 
zmluvy o zriadení vecného bremena. V prípade, ak bude konečná odplata za 
zriadenie vecného bremena vyššia ako predbežná odplata za zriadenie vecného 
bremena podľa ods. 3 tohto článku, zaväzuje sa budúci oprávnený z vecného 
bremena uhradiť rozdiel medzi predbežnou a konečnou odplatou za zriadenie 
vecného bremena v lehote do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o zriadení 
vecného bremena.  

 
1.4 Správne poplatky za vklad do katastra nehnuteľností bude znášať budúci oprávnený  

z vecného bremena. 
 
1.5 Návrh na zápis vecného bremena do katastra nehnuteľností podá povinný z vecného 

bremena po uzatvorení zmluvy o zriadení vecného bremena a prijatí úhrady 
zodpovedajúcej konečnej odplate za zriadenie vecného bremena podľa bodu 1.3 toho 
článku.  

 
1.6 Práva zodpovedajúce vecnému bremenu in rem vzniknú dňom právoplatného 

rozhodnutia o povolení vkladu do katastra nehnuteľností. 
 
1.7  Na zánik vecného bremena sa vzťahuje ustanovenie § 151p Občianskeho zákonníka 

v znení neskorších predpisov. Povinný z vecného bremena bude oprávnený 
jednostranne odstúpiť od zmluvy o zriadení vecného bremena, ak dôvod zriadenia 
vecného bremena zanikne tým, že zanikne stavba, alebo ak oprávnený z vecného 
bremena nezaplatí úhradu za zriadenie vecného bremena, alebo ak výkonom vecného 
bremena bude vznikať budúcemu povinnému z vecného bremena neprimeraná škoda.  



 - 7 -

 
2. Nájomca sa zaväzuje, že na vlastné náklady zabezpečí a najneskôr do 6 mesiacov  od  

nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na uložené inžinierske siete 
prenajímateľovi predloží osobitný geometrický plán s vyznačením rozsahu vecného 
bremena podľa ods. 1 bod 1.2 tohto článku a výzvu na uzatvorenie zmluvy o zriadení 
vecného bremena. Ak nájomca nesplní ktorúkoľvek z povinností uvedenej 
v predchádzajúcej vete tohto článku v určenom termíne, prenajímateľ má právo 
požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 70,00 Eur za každý, aj začatý deň 
omeškania. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje 
zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry. 

 
3. Za zriadenie vecného bremena je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi do 30 dní od 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o nájme  predbežnú odplatu za zriadenie vecného 
bremena stanovenú podľa Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR 
Bratislavy, ktorým sa stanovujú ceny prenájmov a predbežnej odplaty za vecné bremeno, 
vo výške .......... z ............ Eur/m2, čo pri zábere ........... m2 predstavuje ............. Eur, na 
účet prenajímateľa v Československej obchodnej banke, a.s., číslo účtu (IBAN): SK58 
7500 0000 000025828453, variabilný symbol VS 883xxxx16. 

 
4. Vyhotovenie znaleckého posudku zabezpečí prenajímateľ na náklady nájomcu. 
 
5. Uzatvorenie tejto zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena schválilo 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. ............./2016 zo dňa 
.............2016. 

 
6. Nájomca sa zaväzuje v súlade so Všeobecne záväzným nariadením hl. mesta SR 

Bratislavy č. 1/1995 zo dňa 23.3.1995 o digitálnej technickej mape Bratislavy predložiť 
správcovi technickej mapy geodetickú dokumentáciu skutočného vykonania stavebného 
objektu uloženia inžinierskej siete, najneskôr do 6 mesiacov od nadobudnutia 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na uložené inžinierske siete. 

 
7. Zmluvné strany sa dohodli, že ak do ..................... nedôjde k splneniu podmienok 

uvedených v ods. 1 tohto článku, táto dohoda o uzatvorení zmluvy o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena stratí platnosť. Neplatnosťou dohody nebude dotknutá 
platnosť ustanovení o nájme pozemkov tejto zmluvy. 

 
 

Článok VI 
Vyhlásenia a záruky 

 
1.Nájomca podpísaním tejto zmluvy vyhlasuje a zaručuje prenajímateľovi, ktorý uzatvára túto 

zmluvu spoliehajúc sa na tieto vyhlásenia a záruky, že: 
 

1.1 nájomca je právnym subjektom platne existujúcim podľa zákonov Slovenskej 
republiky, podpisujúci je osoba oprávnená konať v mene nájomcu, 

1.2  nájomca nie je v úpadku, nebol ním alebo jeho štatutárnym orgánom alebo treťou 
osobou podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok a ani mu úpadok 
nehrozí a nemá vedomosť o tom, že by tretia osoba podala návrh na vyhlásenie 
konkurzu na majetok nájomcu, 
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1.3 nájomca nebol ako právnická osoba zrušený, či už likvidáciou alebo bez likvidácie 
a ani neprijal žiadne rozhodnutie za týmto účelom, 

1.4 proti nájomcovi nie je vedené žiadne exekučné a ani iné konanie o výkon rozhodnutia 
alebo iné obdobné konanie, ktorého výsledkom by mohlo byť akékoľvek peňažné 
alebo nepeňažné plnenie, alebo iný právny záväzok na ťarchu nájomcu, ktorý by 
mohol zmariť alebo sťažiť plnenie záväzkov nájomcu vyplývajúcich z tejto zmluvy.  

 
2. V prípade, že sa akékoľvek vyhlásenie alebo záruka podľa odseku 1 tohto článku ukáže 

ako nepravdivé alebo zavádzajúce, bude sa to považovať za hrubé porušenie tejto zmluvy, 
oprávňujúce prenajímateľa od tejto zmluvy jednostranne odstúpiť ako aj oprávňujúce 
prenajímateľa požadovať od nájomcu náhradu škody, ktorá mu nepravdivým alebo 
zavádzajúcim vyhlásením alebo zárukou vznikla.    

 
 

Článok  VII 
Záverečné ustanovenia 

 
 
1. V súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov tento nájom schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného 
mesta SR Bratislavy uznesením č. ...../2016 zo dňa .........2016, ktorého odpis je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako jej príloha č....... 

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

zmluvných strán formou písomného dodatku alebo ak to vyplýva zo zmien a doplnkov 
platných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 
3. Pre právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia 

Občianskeho zákonníka a ostatných platných všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 
4. Pokiaľ sú v tejto zmluve, jej dodatkoch a/alebo prílohách a/alebo osobitných dohodách 

k tejto zmluve, ich dodatkoch alebo prílohách, odkazy na príslušné právne predpisy alebo 
ich ustanovenia, ktoré boli medzičasom zmenené, opätovne prijaté alebo priamo či 
nepriamo nahradené inými príslušnými právnymi predpismi alebo ich ustanoveniami, 
považujú sa tieto odkazy za odkazy na príslušné právne predpisy alebo ich ustanovenia, 
ktoré boli zmenené opätovne prijaté alebo priamo či nepriamo nahrádzajú pôvodné 
príslušné právne predpisy alebo ich ustanovenia, v ich platnom znení. V prípade, ak sa 
niektoré ustanovenie tejto zmluvy ukáže (alebo sa neskôr stane) neplatným alebo 
neúčinným alebo neaplikovateľným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, 
ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa zaväzujú dohodou nahradiť neplatné 
alebo neúčinné alebo neaplikovateľné ustanovenie novým ustanovením, ktoré zodpovedá 
pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného alebo neaplikovateľného 
ustanovenia a to v lehote 30 dní odo dňa doručenia výzvy jednej zmluvnej strany druhej 
zmluvnej strane. 

 
5. 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 za 
použitia slovenského práva. 
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6. Zmluva sa vyhotovuje v 7 vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých po jej 
podpísaní zmluvnými stranami prenajímateľ dostane 5 a nájomca 2 vyhotovenia. 

 
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za 

nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a 
obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 
8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť 30.9.2016 podľa  ust. § 5a ods.13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov v nadväznosti na ust. § 47a ods. 2  zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa 
Občiansky zákonník.  

 
9. Zánikom účinnosti tejto zmluvy nie je dotknutá účinnosť tých ustanovení zmluvy, ktorých 

účinnosť podľa tejto zmluvy a/alebo vzhľadom na ich úpravu a/alebo povahu má trvať aj 
po ukončení účinnosti tejto zmluvy.  

 
10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave dňa  ................................. V Bratislave dňa  ................................. 
 
Prenajímateľ :     Nájomca :  
Hlavné mesto SR Bratislava   Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
 
 
 
........................................................... ................................................................. 
JUDr. Ivo  Nesrovnal   Róbert Auxt 
primátor     predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
 
 
       ................................................................. 
       Ing. Vladimír Drienovský 
          podpredseda predstavenstva 


