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N á v r h    u z n e s e n i a 

Miestne zastupite�stvo 
M� Bratislava – Ružinov 
po prerokovaní materiálu 

A.       s ch v a � u j e 

Dodatok �. 12 k Zmluve o komplexnom prenájme majetku uzatvorenej d�a 01.01.2003 medzi 
prenajímate�om: Mestská �as� Bratislava – Ružinov, Mierová 21, Bratislava a nájomcom: 
 Prvá ružinovská spolo�nos�, a.s., Mlynské nivy 61, Bratislava 

B.        u k l a d á 

Ing. Jurajovi Hagarovi, prednostovi,
zabezpe�i� uzatvorenie Dodatku �. 12 k Zmluve o komplexnom prenájme majetku 
          T: do 31.8.2015
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Dôvodová správa

 Mestská �as� Bratislava – Ružinov na základe žiadosti vlastníkov bytov v bytovom dome 
pripravuje prevod nebytového priestoru �. 12-901, suterén, o výmere podlahovej plochy 36,70 m2 
nachádzajúceho sa v bytovom dome v Bratislave, na ulici Stodolová �íslo vchodu 5, súpisné �íslo 291, 
postavený na pozemku parcela registra „C“ parcela �. 11233/10, katastrálne územie Nivy, obec 
Bratislava - m.�. Ružinov, okres Bratislava II, zapísaný na liste vlastníctva �. 2803 na Okresnom úrade 
Bratislava, Katastrálny odbor (�alej len „NP-Stodolová 5 /OST/“), vlastníkom bytov v bytovom dome.  
Predmetný NP-Stodolová 5 /OST/ je vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy zverený do správy 
Mestskej �asti Bratislava – Ružinov a na základe Zmluvy o komplexnom prenájme je v prenájme Prvej 
ružinovskej spolo�nosti, a.s.. Prvá ružinovská spolo�nos�, a.s. d�a 24.3.2014 súhlasila s vy�atím NP-
Stodolová 5 /OST/ zo Zmluvy o komplexnom prenájme a jeho odpredajom do spoluvlastníckeho 
podielu vlastníkom bytov na Stodolovej 5. 
V prípade, že dôjde k prevodu vlastníctva NP-Stodolová 5 /OST/ do spoluvlastníckeho podielu 
vlastníkom bytov na Stodolovej 5 a Okresný úrad Bratislava, Katastrálny odbor vydá rozhodnutie, 
ktorým vklad vlastníckeho práva povolí, d�om nadobudnutia právnych ú�inkov vkladu sa nájom k NP-
Stodolová 5 /OST/ ukon�í. Ak nedôjde k prevodu vlastníctva NP-Stodolová 5 /OST/, nájom sa 
neukon�í.  

 Mestská �as� Bratislava – Ružinov pripravuje prevod nebytového priestoru �. 8-6 (sklad), 
prízemie, o výmere podlahovej plochy 7,50 m2 nachádzajúceho sa v hospodárskom bloku 
v Bratislave, na ulici Ružová dolina �íslo vchodu 33, súpisné �íslo 624, postavený na pozemku parcela 
registra „C“ parcela �. 9373/1, katastrálne územie Nivy, obec Bratislava - m.�. Ružinov, okres 
Bratislava II, zapísaný na liste vlastníctva �. 2807 na Okresnom úrade Bratislava, Katastrálny odbor 
(�alej len „NP-HB RD33“), formou obchodnej verejnej sú�aže s možnos�ou použitia prvkov 
elektronickej aukcie. 
Predmetný NP-HB RD33 je vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy zverený do správy Mestskej 
�asti Bratislava – Ružinov a na základe Zmluvy o komplexnom prenájme je v prenájme Prvej 
ružinovskej spolo�nosti, a.s.. Prvá ružinovská spolo�nos�, a.s. d�a 7.7.2014 oznámila, že úsek výroby 
tepla zabezpe�í uvo�nenie predmetného priestoru a nemal výhrady k prevodu vlastníctva. 
V prípade, že dôjde k prevodu vlastníctva NP-HB RD33 formou obchodnej verejnej sú�aže 
s možnos�ou použitia prvkov elektronickej aukcie a Okresný úrad Bratislava, Katastrálny odbor vydá 
rozhodnutie, ktorým vklad vlastníckeho práva povolí, d�om nadobudnutia právnych ú�inkov vkladu sa 
nájom k NP-HB RD33 ukon�í. Ak nedôjde k prevodu vlastníctva NP-HB RD33, nájom sa neukon�í.  

 V zmysle �lánku IX ods. 2 Zmluvy o komplexnom prenájme je nájom možné ukon�i�
kedyko�vek písomnou dohodu oboch zmluvných strán.  

  
 Materiál bol prerokovaný v Miestnej rade mestskej �asti Bratislava – Ružinov, v Komisii 
finan�nej, podnikate�ských �inností a informatizácie a v Komisii mandátovej, legislatívnoprávnej 
a kontroly. 
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Dodatok �. 12 

k Zmluve o komplexnom prenájme majetku a poskytovaní služieb 
uzatvorenej d�a 1.1.2003 v zmysle dodatkov �. 1 – 11 medzi 

�lánok I 
Zmluvné strany 

Prenajímate�: 

Mestská �as� Bratislava – Ružinov 
 Mierová 21, 82705 Bratislava 212 

 zastúpená: Dušan Pekár, starosta 

 I�O:  00 603 155 

 DI�:  2020699516 

   (�alej len „prenajímate�“) 

a 

Nájomca: 

Prvá ružinovská spolo�nos�, a.s. 
 Mlynské Nivy 61, 82711 Bratislava 

 zastúpená:  .........................., ................ predstavenstva  

   .........................., �len predstavenstva 

 I�O:  35 768 266 

 DI�:  2020254951 

 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 

   Oddiel: Sa, vložka �íslo: 2149/B 

   (�alej len „nájomca“) 

(prenajímate� a nájomca spolu aj ako „zmluvné strany“, každý jednotlivo aj ako „zmluvná strana“) 

�lánok II
Úvodné ustanovenia 

1. Zmluvné strany uzatvorili d�a 01.01.2003 Zmluvu o komplexnom prenájme majetku a poskytovaní služieb 

vrátane príloh �. 1 až 4, ktorá bola zmenená dodatkami �. 1 až 11 (�alej len „Zmluva“). 

2. V zmysle �l. X. ods. 2. Zmluvy zmeny a doplnky Zmluvy je možné vyhotovi� len v podobe písomných a 

o�íslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. V zmysle �lánku IX. 

ods. 2. Zmluvy je nájom možné ukon�i� kedyko�vek písomnou dohodu oboch zmluvných strán. 

3. V súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) z. �. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

a na základe uznesenia miestneho zastupite�stva mestskej �asti Bratislava – Ružinov �. ............../2015 zo 

d�a .................2015 z dôvodu hodného osobitného zrete�a uzatvárajú prenajímate� a nájomca tento dodatok 

�. 12 k Zmluve. 

�lánok III 
Osobitné ustanovenia 

1. Nájomca má na základe Zmluvy v nájme nebytový priestor �. 12-901, o výmere podlahovej plochy 36,70 

m2, nachádzajúci sa v suteréne bytového domu na ulici Stodolova �íslo 5, súpisné �íslo 291 v Bratislave 

(�alej ako „bytový dom“), postaveného na pozemku parcela registra „C“, parcelné �. 11233/10 a k nemu 

prislúchajúci spoluvlastnícky podiel na spolo�ných �astiach a spolo�ných zariadeniach bytového domu vo 

ve�kosti 3670/70397, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva �. 2803 pre katastrálne územie Nivy, obec 

Bratislava - m.�. Ružinov, okres Bratislava II, vedeného na katastrálnom odbore Okresného úradu Bratislava 

(�alej len „NP-Stodolova 5 /OST/“). NP-Stodolova 5 /OST/ je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 

a je zverený do správy prenajímate�a. 

2. Prenajímate� na základe § 16 ods. 3 z. �. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení 

neskorších predpisov (�alej ako „z. �. 182/1993 Z. z.“) a žiadosti vlastníkov bytov v bytovom dome 

pripravuje prevod NP-Stodolova 5 /OST/ vlastníkom bytov v bytovom dome. Nájomca listom zo d�a 

24.3.2014 súhlasil s vy�atím NP-Stodolova 5 /OST/ zo Zmluvy a s jeho predajom vlastníkom bytov 

v bytovom dome do podielového spoluvlastníctva, �ím  sa vzdal práva na prednostný prevod NP-Stodolova 

5 /OST/ do vlastníctva v zmysle § 16 ods. 3 z. �. 182/1993 Z. z.. 
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3. V prípade, že dôjde k prevodu vlastníctva NP-Stodolova 5 /OST/ do podielového spoluvlastníctva 

vlastníkov bytov v bytovom dome a Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor vydá rozhodnutie, ktorým 

vklad vlastníckeho práva povolí, d�om nadobudnutia právnych ú�inkov vkladu sa nájom k NP-Stodolova 5 

/OST/ ukon�í. Ak nedôjde k prevodu vlastníctva NP-Stodolová 5 /OST/, nájom sa neukon�í.  

4. Nájomca má na základe Zmluvy v nájme nebytový priestor �. 8-6 (sklad), o výmere podlahovej plochy 7,50 

m2, nachádzajúci sa na prízemí hospodárskeho bloku na ulici Ružová dolina �íslo 33, súpisné �íslo 624 v 

Bratislave, postaveného na pozemku parcela registra „C“, parcelné �. 9373/1 a k nemu prislúchajúci 

spoluvlastnícky podiel na spolo�ných �astiach a spolo�ných zariadeniach domu vo ve�kosti 750/153554, 

ktorý je zapísaný na liste vlastníctva �. 2807 pre katastrálne územie Nivy, obec Bratislava - m.�. Ružinov, 

okres Bratislava II, vedeného na katastrálnom odbore Okresného úradu Bratislava (�alej len „NP-HB 

RD33“). NP-HB RD33 je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a je zverený do správy 

prenajímate�a. 

5. Prenajímate� na základe § 9a ods. 1 písm. a) z. �. 138/1991 Zb. pripravuje prevod NP-HB RD33 formou 

obchodnej verejnej sú�aže s možnos�ou použitia prvkov elektronickej aukcie. Nájomca d�a 7.7.2014 

oznámil prenajímate�ovi, že úsek výroby tepla zabezpe�í uvo�nenie NP-HB RD33 a že nemá výhrady 

k prevodu vlastníctva uvedeného nebytového priestoru. 

6. V prípade, že dôjde k prevodu vlastníctva NP-HB RD33 formou obchodnej verejnej sú�aže s možnos�ou 

použitia prvkov elektronickej aukcie a Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor vydá rozhodnutie, ktorým 

vklad vlastníckeho práva v prospech úspešného uchádza�a povolí, d�om nadobudnutia právnych ú�inkov 

vkladu sa nájom k NP-HB RD33 ukon�í. Ak nedôjde k prevodu vlastníctva NP-HB RD33, nájom sa 

neukon�í.  

    

�lánok IV 
Predmet  dodatku 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že prílohy �. 1 až 4 Zmluvy sa nahrádzajú ku d�u ú�innosti tohto Dodatku �. 12 

k Zmluve novými prílohami �.1 až 4 pod�a inventarizácie majetku mestskej �asti Bratislava – Ružinov k 

31.12.2014, a to: 

Príloha �.  1  -  Technická infraštruktúra – rozvody, stroje, prístroje a zariadenia 

  2  -  Kotolne, OST 

  3  -  Budovy 

  4  -  Obytné domy 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že: 

a) z prílohy �. 2 k Zmluve vypúš�ajú NP–Stodolova 5 /OST/, vedený pod inventárnym �íslom 876  

v obstarávacej cene 2.093,04 EUR, a to ku d�u nadobudnutia právnych ú�inkov vkladu vlastníckeho 

práva na základe zmluvy o prevode vlastníctva predmetného NP–Stodolova 5 /OST/, 

b) z prílohy �. 4 k Zmluve vypúš�ajú NP-HB RD33, vedený pod inventárnym �íslom 814 v obstarávacej 

cene 7.800,97 EUR, a to ku d�u nadobudnutia právnych ú�inkov vkladu vlastníckeho práva na základe 

zmluvy o prevode vlastníctva predmetného NP-HB RD33. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že nájomca ku d�u uzatvorenia tejto zmluvy nezhodnotil nehnute�nosti uvedené 

v odseku 2 tohto �lánku Zmluvy pod�a ust. �l. VII ods. 9 až 13 Zmluvy. 

4. �lánok VII. ods. 9 Zmluvy sa dop��a  o novú vetu: 

„Udelené  splnomocnenie k zhodnoteniu majetku v nájme  nájomcu formou rekonštrukcie  a modernizácie 

odovzdávajúcich staníc tepla sa netýka  nebytového priestoru  �. 12-901 o výmere plochy 36,70 m2, 

nachádzajúceho sa v suteréne bytového domu na  ulici Stodolova 5 (OST), súp. �. 291 v Bratislave, 

zapísaného v KN na liste vlastníctva  �. 2803, kat. úz. Nivy, a to odo d�a ú�innosti Dodatku �. 12 k Zmluve 

o komplexnom prenájme majetku a poskytovaní služieb.“ �

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky ich vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy vo vz�ahu k 

NP – Stodolova 5 /OST/ a NP-HB RD33 sú vyrovnané a že sa vzdávajú akýchko�vek práv a nárokov 

vyplývajúcich zo Zmluvy v �asti týkajúcej sa NP – Stodolova 5 /OST/ a NP-HB RD33 a zaväzujú sa, že si 

tieto nebudú v budúcnosti uplat�ova� súdnou alebo mimosúdnou cestou. 

�lánok V 
Závere�né ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom �. 12 k Zmluve zostávajú nezmenené. 

2. Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok �. 12 k Zmluve slobodne a vážne, nie v tiesni za nápadne 

nevýhodných podmienok, Dodatok �. 12 k Zmluve si pre�ítali, jeho obsahu porozumeli , nemajú proti jeho 

forme a obsahu žiadne výhrady a na znak súhlasu ho podpisujú. 

3. Dodatok �. 12 k Zmluve tvorí jej neoddelite�nú sú�as�. 

4. Dodatok �. 12 k Zmluve je vyhotovený v ôsmich rovnopisoch v slovenskom jazyku, každý s platnos�ou 

originálu, z ktorých štyri rovnopisy obdrží každá zo zmluvných strán.  
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5. Dodatok �. 12 k Zmluve nadobúda platnos� d�om jeho podpísania zmluvnými stranami. Dodatok �. 12 

k Zmluve je povinne zverej�ovanou zmluvou pod�a ust. § 5a zákona NR SR �. 211/2000 Z.z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento 

Dodatok �. 12 nadobúda ú�innos� pod�a ustanovenia § 47a ods. 1 zákona �. 40/1964 Zb. v znení neskorších 

predpisov (Ob�iansky zákonník) d�om nasledujúcim po dni jeho zverejnenia okrem ust. �lánku IV. ods. 2, a 

a 5 tohto Dodatku �. 12, ktoré nadobúdajú ú�innos� d�om nadobudnutia právnych ú�inkov vkladu 

vlastníckeho práva k NP-Stodolova 5 /OST/ v prospech vlastníkov bytov v bytovom dome a k NP-HB RD33 

v prospech úspešného uchádza�a obchodnej verejnej sú�aže. Zmluvné strany dávajú súhlas so zverejnením 

tohto Dodatku �. 12 k Zmluve pod�a zákona NR SR �. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

V Bratislave, d�a ..............................    V Bratislave, d�a .............................. 

Prenajímate�:      Nájomca: 

Dušan Pekár      Prvá ružinovská spolo�nos�, a.s. 

   starosta      ...............................................  

..................... predstavenstva  

        Prvá ružinovská spolo�nos�, a.s. 

        ...................................................  

�len predstavenstva 

























  
 

 
 

STANOVISKO 
 
 
K bodu:“ Návrh Dodatku č. 12 k Zmluve o komplexnom prenájme majetku uzatvorenej dňa 
01.01.2003 medzi prenajímateľom: Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 
Bratislava a nájomcom: Prvá ružinovská spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 61, Bratislava.“ 
Predkladateľ:  
Mgr. Henrieta Valková, ved.odb.soc.vecí, 
Silvia Valčeková, ref.náj.bytov 
 
 
 

zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie(KFPČaI) 
mestskej časti Bratislava - Ružinov zo dňa  10.06. 2015 

 
 

 
 
KFPČaI prerokovala a 
 
1/ berie na vedomie predložený materiál:“ Návrh Dodatku č. 12 k Zmluve o komplexnom 
prenájme majetku uzatvorenej dňa 01.01.2003 medzi prenajímateľom: Mestská časť 
Bratislava – Ružinov, Mierová 21, Bratislava a nájomcom: Prvá ružinovská spoločnosť, a.s., 
Mlynské nivy 61, Bratislava.“ 
 
2/ odporúča MZ návrh schváliť 
 
 
 
 
 

                                                                      JUDr. Martin Vojtašovič, v.r.
                                       predseda KFPČaI 

 
 
Zapísala:  
Emilie Sihelníková 
tajomníčka KFPČaI 



 
STANOVISKO 

 
 
K bodu:  “Návrh Dodatku č. 12 k Zmluve o komplexnom prenájme majetku uzatvorenej 
dňa 01.01.2003 medzi prenajímateľom: Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 
Bratislava a nájomcom: Prvá ružinovská spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 61, Bratislava, 
ako prípad hodný osobitného zreteľa“ 
 
    
 
Predkladateľ:  Martin Pener,  zástupca starostu 
 

 
zo zasadnutia Komisie mandátovej, legislatívno-právnej a kontroly (KLPaK) 

mestskej časti Bratislava – Ružinov zo dňa  15. 6. 2015 
___________________________________________________________________ 
 

 
KLPaK 
 
 
 
prerokovala a  
 
1. berie na vedomie   „Návrh Dodatku č. 12 k Zmluve o komplexnom prenájme majetku 
uzatvorenej dňa 01.01.2003 medzi prenajímateľom: Mestská časť Bratislava – Ružinov, 
Mierová 21, Bratislava a nájomcom: Prvá ružinovská spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 61, 
Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa“ 
 
2.  odporúča MZ schváliť „Návrh Dodatku č. 12 k Zmluve o komplexnom prenájme 
majetku uzatvorenej dňa 01.01.2003 medzi prenajímateľom: Mestská časť Bratislava – 
Ružinov, Mierová 21, Bratislava a nájomcom: Prvá ružinovská spoločnosť, a.s., 
Mlynské nivy 61, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa“ 
 
   
 

Hlasovanie:   Za: 5  Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 
 
 
 
 

      JUDr. Daniela Šurinová v. r. 
                 predsedníčka komisie 
 
 
 
 
V Bratislave, 15. 6. 2015 
Zapísala: Zeleníková 
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