
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

 
 

Bratislava, marec 2013 
 

 
 
 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady      dňa 12.03.2013 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva    dňa 19.03.2013 
 
 
 
 

N  Á  V  R  H  
na nájom pozemku parc. č. 4289/1 na ulici Na stráni 

ako prípad hodný osobitného zrete ľa 
 
 

 
Predkladate ľ:             Návrh uznesenia miestnej rady:  
 

PhDr. Tatiana Rosová   
starostka mestskej časti   

 Miestna rada mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto prerokovať 
predložený návrh   
 

Zodpovedný:  Návrh uznesenia miestneho zastupite ľstva:  
 

Mgr. PhDr. Štefan Jaška  
vedúci oddelenia  
majetkového a investičného 

 - v materiáli 

        
Spracovate ľ: Materiál obsahuje:  
 

Ing. Andrej Ferko 
Referát majetkový 
 
 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu  
- kópiu katastrálnej mapy 
- územnoplánovaciu informáciu 
- žiadosť o predĺženie nájmu 
- pôvodná zmluva o nájme 
- výpis z  registra občianskych 

združení 
 
  
 



 
 
 

N á v r h    u z n e s e n i a 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
A. schvaľuje 
 

1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom nehnuteľnosti vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej 
sa v Bratislave na ulici Na stráni, a to pozemok parc.č. 4289/1, k.ú. Staré Mesto, zapísaný 
v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 634 m2, do 
nájmu Občianskemu  združeniu  Na  stráni,  sídlo:  Bajkalská 22,  821  09  Bratislava,  za  
cenu  1,00 EUR na celú dobu nájmu.  

 
2. Cena za nájom bude zaplatená po podpísaní nájomnej zmluvy podľa podmienok uvedených 

v nájomnej zmluve. 
 

3. Doba nájmu: do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, najdlhšie však na 
dva roky. 

 
B. konštatuje, že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ mal predmetný pozemok v nájme od 

26.11.2010 do 25.11.2012 za účelom výstavby miestnej komunikácie a inžinierskych sietí.            
K uskutočneniu stavby zatiaľ nedošlo. V súčasnej dobe žiadateľ dopĺňa podklady potrebné 
k územnému rozhodnutiu pre výstavbu komunikácie a inžinierskych sietí. 
 



D ô v o d o v á    s p r á v a 
 
 
 

Predmetom nájmu je nehnuteľnosť vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúca sa v Bratislave na ulici Na stráni, a to pozemok  
parc.č. 4289/1 (ďalej len „pozemok“), k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 10 
ako ostatná plocha, o výmere 2 634 m2. 

 
Ako dôvod hodný osobitného zreteľa sa uvádza, že žiadateľ mal predmetný pozemok v nájme od 

26.11.2010 do 25.11.2012 za účelom výstavby miestnej komunikácie a inžinierskych sietí. Ku stavbe 
zatiaľ nedošlo. V súčasnej dobe žiadateľ dopĺňa podklady potrebné k územnému rozhodnutiu pre 
výstavbu komunikácie a inžinierskych sietí. 

 
Komisia pre nakladanie s majetkom a s financiami odporučila dňa 28.02.2013 nájom 

predmetného pozemku schváliť v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 



 
 
 
 

 
 
 



 





/ Zmluva o nájme pozemku č. 588/2010 
uzavretá v zmysle § 663 nasl. Občianskeho zákonníka 

(ďalej len "zmluva") 

Prenajímateľ: MESTSKÁ ČASŤ BRA TISLA V A - STARÉ MESTO 
Vajanského nábrežie 3 
81421 Bratislava 
IČO: 00603147 
Bankové spojenie: VÚB Bratislava 
Číslo účtu: 35 -1526021/0200 

Štatutárny orgán: Ing. arch. Andrej Petrek 
starosta mestskej časti 

Nájomca: Občianske združenie Na stráni 
Bajkalská 22 
811 07 Bratislava 
IČO: 42134285 

Štatutárny orgán: Ing. Miroslav Hronček 

(ďalej len "prenajímatel"') 

(ďalej len "nájomca") 
(prenajímateľ a nájomca ďalej tiež "zmluvné strany") 

ktorí sa dohodli na uzavretí tejto nájomnej zmluvy: 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Dňa 14. septembra 20 lOsa na zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava - Staré Mesto, uznesením Č. 139/20 10 schválil nájom pozemku par. Č. 4289/1, vo 
výmere 2.634 m2 na ulici Na stráni, bližšie špecifikovaný v čl. L tejto zmluvy. Občianske 
združenie Na stráni bolo založené vlastníkmi pozemkov susediacich s pozemkom parcela 
Č. 4289/1 za účelom výstavby miestnej komunikácie a inžinierskych sietí. Prenajímateľ 

a nájomca sa dohodli na u z a t v o re n í tejto zmluvy. 

Čl. I. 
Predmet a účel nájmu 

l. Prenajímateľ má zverený hlavným mestom SR Bratislavy do správy pozemok parcela 
Č. 4289/1, ako parcela registra "C", vo výmere 2 634 m2

, na ulici Na stráni, zapísaný 
na liste vlastníctva Č. 10, vedenom na Katastrálnom úrade Bratislava, Správou katastra 
pre hlavné mesto SR Bratislavu, katastrálne územie Staré Mesto, obec Bratislava -
mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava L 

(ďalej len "pozemok, a tiež predmet nájmu") 



2.· Prenajímateľ prenecháva nájomcovi vyššie špecifikovaný pozemok do nájmu, tak ako 
je zobrazený na snímke z katastrálnej mapy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 
zmluvy. 

3. Nájomca VYUZ1Je prenajatý pozemok na výstavbu miestnej komunikácie 
a inžinierskych sietí, ktoré budú slúžiť vlastníkom priľahlých nehnuteľností. 

4. Nájomca vyhlasuje, že predmet nájmu je spôsobilý slúžiť uvedenému účelu. Nájomca 
vyhlasuje, že uvedený pozemok využije na realizáciu zámeru výstavby miestnej 
komunikácie a inžinierskych sietí. 

Čl. II. 
Vznik, doba, ukončenie nájmu 

1. Nájom vzniká dňom podpisu tejto zmluvy a dojednáva sa na dobu 

určitú - do doby nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ktorým 
príslušný stavebný úrad povolí užívanie miestnej komunikácie a inžinierskych sietí na 

predmete nájmu (ďalej len "kolaudačné rozhodnutie"); najdlhšie však na 2 roky. 

2. V prípade, že nájomca nebude z objektívnych dôvodov schopný počas dohodnutej 
doby nájmu získať právoplatné kolaudačné rozhodnutie, je povinný túto skutočnosť 
oznámiť prenajímateľovi a to najneskôr 3 mesiace pred uplynutím doby nájmu a 
zároveň požiadať prenajímateľa o predÍženie nájomného vzťahu. Zmluvné strany sa 
dohodli, že v prípade, ak na predmete nájmu budú prebiehať stavebné práce 
inžinierskych sietí a miestnej komunikácie a doba nájmu vyprší, na základe vyššie 
uvedenej žiadosti nájomcu sa prenajímateľ zaväzuje, že predloží na najbližšie 
zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto materiál, 
v ktorom predloží návrh na predÍženie doby nájmu, za tých istých podmienok ako sú 
dohodnuté v tejto zmluve. 

3. Nájomný vzťah založený touto zmluvou môže byť ukončený: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 
b) výpoveďou, 

c) uplynutím doby nájmu a naplnením účelu nájmu. 

4. Výpoveď zmluvy musí byť urobená písomne. Výpovedná lehota je jednomesačná 
a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 
doručená druhej strane. 

5. Prenajímateľ môže túto zmluvu vypovedať v prípade: 

a) ak nájomca nezaplatí nájomné v lehote splatnosti, 
b) ak nájomca užíva predmet nájmu v rozpore s dohodnutým účelom nájmu, 
c) ak nájomca prenechá predmet nájmu do užívania tretej osobe bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. 

6. Nájomca môže kedykoľvek vypovedať túto zmluvu aj bez udania dôvodu. 
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7. V prípade skončenia nájmu sa prenajímateľ a nájomca zaväzujú postupovať vo veci 
usporiadania vzájomných vzťahov prednostne dohodou a vykonať všetko tak, aby sa 
predišlo súdnemu sporu. 

Čl. III. 
Nájomné a splatnosť nájomného 

1. Nájomné je stanovené podľa zákona Č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov dohodou. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca zaplatí prenajímateľovi 
nájomné v sume 1,00 EUR na celú dobu nájmu na číslo účtu: 

VÚB Bratislava mesto č. ú. 35-1526012/0200 na VS 245280413 

2. Nájomca je povinný uvedenú čiastku zaplatiť na horeuvedené číslo účtu najneskôr do 
lOdní od podpísania tejto zmluvy. 

3. V prípade, ak nájomca neuhradí nájomné včas a riadne, je povinný zaplatiť 
prenajímateľovi spolu omeškanou platbou aj úrok z omeškania stanovený nariadením 
vlády Č. 87/1995 Z. z. 

ČL IV. 
Osobitné dojednania 

l. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet nájmu bude nájomcovi protokolárne 
odovzdaný najneskôr do 14 dní od podpísania tejto zmluvy. 

2. Nájomca sa zaväzuje na vlastné náklady získať všetky potrebné povolenia a 
vybudovať na pozemku miestnu komunikáciu spolu s potrebnými inžinierskymi 
sieťami. 

3. Nájomca sa zaväzuje začať práce na výstavbe prístupovej komunikácie bez 
zbytočného odkladu po tom, ako získa všetky potrebné povolenia príslušných 
orgánov. 

4. Nájomca sa zaväzuje bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti predložiť 

prenajímateľovi právoplatné stavebné povolenie, ktorým bude povolená výstavba 
miestnej komunikácie a inžinierskych sietí na predmete nájmu. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca je povinný do 30 dní po nadobudnutí 
právoplatnosti predložiť prenajímateľovi kolaudačné rozhodnutie. V prípade 
nesplnenia tejto povinnosti je prenajímateľ oprávnený žiadať od nájomcu zmluvnú 
pokutu vo výške 10,00 EUR za každý deň omeškania. 

6. Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že usporiadajú právne vzťahy k pozemku pod 
prístupovou komunikáciou a novovybudovaným inžinierskym sieťam pred ukončením 
platnosti tejto zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi a to s hlavným mestom 
SR Bratislava ako aj s mestskou časťou Bratislava - Staré Mesto, tak aby bol 
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naplnený účel zhodnotenia územia vybudovaním miestnej komunikácie 
a inžinierskych sieti. 

Nájomca sa zaväzuje, že zabezpečí hlavnému mestu SR Bratislava a mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto bezodplatný prístup po novovybudovanej miestnej 
komunikácii k priľahlým pozemkom k pozemku a to až do času prevodu vlastníckeho 
práva k priľahlým pozemkom na iný subjekt. 

8. Nájomca sa zaväzuje bezodplatne previesť vybudovanú a skolaudovanú prístupovú 
miestnu komunikáciu do vlastníctva hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislava, 
ktoré ju zverí do správy prenajímateľa. 

Článok V. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Nájomca je povinný užívať predmet nájmu v rozsahu a v súlade s účelom dohodnutým 
v tejto zmluve. 

2. Nájomca nesmie predmet nájmu prenechať do užívania iným fyzickým a právnickým 
osobám bez súhlasu prenajímateľa s výnimkou subjektov, ktoré budú realizovať 

stavebné práce, ako aj iné práce súvisiace s výstavbou miestnej komunikácie 
a inžinierskych sietí. Prenajímateľ súhlasí s tým, že pozemok sú oprávnené užívať aj 
iné osoby, ktoré preukážu oprávnený záujem na užívaní pozemku v súvislosti s 
užívaním okolitých priľahlých pozemkov. 

3. Nájomca sa zaväzuje, že bude udržiavať čistotu a poriadok na pozemku. V prípade 
nedodržania tejto povinnosti je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu 
zmluvnú pokutu vo výške 2.000,00 EUR. 

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých 
prenajímateľ obdrží 2 rovnopisy a nájomca obdrží 2 rovnopisy. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byť 
vyhotovené v písomnej forme. 

3. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvné vzťahy medzi oboma stranami 
riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

4. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu 
porozumeli a na znak toho, že sa jej obsah doslovne zhoduje s ich slobodne, vážne, 
určite a zrozumiteľne prejavenou vôľou, ako aj na znak toho, že tento právny úkon 
neurobili v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok ju vlastnoručne podpisujú. 
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/. 5. Táto zmluva nadobúda platnost' a účinnost' dňom podpisu tejto zmluvy. Zmluvné 

strany sa dohodli, že ustanovenie čl. IV. ods. 6 budú platit' až do naplnenia podmienky 
uvedenej v čl. IV. ods. 6. 

V . I dV. 2 fi ~11~ ·W~ Bratis ave na ........................ ,.,u,vu .... . 

Prenajímateľ: 

V Bratislave dňa: ..... ?::~.:.:.~: .. ~.":..'!.:': ..... 

Nájomca: 

-ť J ' I 

'i ~<2: 
......................................................... , .... 

Ing. Miroslav Hronček 
Občianske združenie Na stráni 
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Občianske združenie "Na Stráni", Jégeho 10, 821 08 Bratislava 
Tel.kontakt: 0903403423 

Vec: Žiadost' o predÍženie nájomnej zmluvy 

Váž. pani starostka, 

Vážená pani 
PhDr.Tatiana Rosová 
starostka m.č. Staré-Mesto 
Bratislava 

V Bratislave dňa 23.10.2012 

naše občianske združenie "Na Stráni" sa obracia na Vás so žiadosťou o predÍženie 
nájonmej zmluvy č.5581201O zo dňa: 26.11.2010 na nájom pozemku par. Č. 428911, vo 
výmere 2.634 m2 na ulici Na stráni na ďalšie dva roky za nezmenených podmienok. 

Občianske združenie Na stráni bolo založené vlastníkmi pozemkov susediacich 
s pozemkom: parcela Č. 4289/1 . Dňa 14. septembra 2010 na zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva sa schválil uznesením Č. 139/2010 nájom uvedeného pozemku pre naše 
združenie za účelom výstavby miestnej komunikácie a inžinierskych sietí. 

V súčasnej dobe sme vo fáze doplňovania podkladov potrebných k úzenmému 
rozhodnutiu k umiestneniu stavby komunikácie Na stráni aj s inžinierskymi sieťami. 

V záujme rozvoja daného územia a v zmysle platného úzenmého plánu si Vás preto 
dovoľujeme požiadať o predÍženie nájomnej zmluvy a sme pripravení sa zúčastníť osobného 
rokovania pre poskytnutie bližších informácií. 

S pozdravom 

~.~ 
Ing. Miroslav Hronček 
Predseda združenia 
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Výpis z registra
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Názov združenia Občianske združenie Na stráni
Sídlo Bajkalská 22, 82109 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika
IČO 42134285
Dátum vzniku 18.07.2008
Dátum zánikuDátum vstupu do likvidácie
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