
   

 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RUŽINOV  

 

 

Materiál na rokovanie  

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Ružinov 

dňa 18.10.2016 

 

 

Dodatok č. 4 

 

k Zmluve o komplexnom nájme majetku uzatvorenej dňa 20.12.2012 

v znení Dodatku č. 1. uzatvoreného dňa 19.12.2014,  Dodatku č. 2 uzatvoreného 

dňa 18.3.2015 a Dodatku č. 3 uzatvoreného dňa 22.12.2015 

 

 
Predkladateľ:     Materiál obsahuje: 

Ing. Dušan Pekár,v.r.          
starosta                                        - návrh uznesenia MZ  

                                                                                -  dôvodovú správu                                           

- návrh Dodatku č.4  k Zmluve          

o komplexnom nájme       

        uzatvorenej dňa 20.12.2012 

                   s Ružinovským podnikom VPS, a.s.

                                       -  prílohu č. 30  

Zodpovední:                 -  prílohu č. 31         

JUDr. Michal Sygút, v.r. 

prednosta   

 

MVDr. Marián Gajdoš, v.r. 

zástupca starostu           

 
Materiál bude  prerokovaný:      

 

v KLPaK    

v KFPČaI   

v KÚPŽPaD   

v KŠKaŠ   

v KSSl  

 

Spracovateľ: 

Ing. Alena Lehotayová, v.r. 

vedúca ekonomického odboru   

 

JUDr. Denisa Klásková, v.r. 
referent referátu právnych služieb 

  

Október   2016  



   

 

 

Dôvodová správa  

 

 

     Na základe výsledkov kontroly  „Hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania 

s majetkom vo vybraných mestských častiach Bratislavy“ v mestskej časti Bratislava – Ružinov 

uvedených  v protokole  a dodatku č. 1 k protokolu o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného 

úradu Slovenskej republiky predkladáme Dodatok č.4 k  Zmluve o komplexnom nájme majetku, 

podľa ktorého je nájomca (Ružinovský podnik VPS, a.s.)  povinný vždy ku dňu 30. jún a 31. 

december príslušného kalendárneho roka vypracovať písomnú Informáciu o finančnom 

hospodárení nájomcu za príslušný kalendárny polrok (ďalej len „Finančné vyrovnanie“), ktorú je 

povinný doručiť prenajímateľovi (mestská časť Bratislava – Ružinov)  najneskôr do 30 dní odo 

dňa vypracovania  samotného Finančného vyrovnania.     

 

     Obsahom Finančného vyrovnania bude vecné vyhodnotenie a finančné využitie zvereného 

majetku v zmysle Zmluvy o komplexnom nájme majetku, a to v štruktúre a podľa vzoru, ktoré 

tvoria  Prílohu č. 30  a Prílohu č. 31.  

 

Nájom majetku na základe Zmluvy o komplexnom nájme majetku  uzatvorenej dňa 20.12.2012 

v znení Dodatku č. 1. uzatvoreného dňa 19.12.2014,  Dodatku č. 2 uzatvoreného dňa 18.3.2015 

a Dodatku č. 3 uzatvoreného dňa 22.12.2015  bol schválený v zmysle ust. §9a ods. 9 písm.  c) 

zákona SNR č  138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa – využitie tohto majetku 

najmä v prospech plnenia úloh Mestskej časti vyplývajúcej z príslušných právnych predpisov 

a zabezpečenie jeho prípadného zhodnotenia spoločnosťou založenou na tieto účely mestskou 

časťou ako jediným akcionárom. 

 

     Dodatok č. 4 k Zmluve musí schváliť MZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

v zmysle ust. §9a ods. 9 písm.  c) zákona SNR č  138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miestne zastupiteľstvo 

mestskej časti Bratislava - Ružinov 

po prerokovaní materiálu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.                                                             schvaľuje 

 

návrh Dodatku č. 4 k Zmluve o komplexnom nájme majetku uzatvorenej dňa 20.12.2012 

v znení Dodatku č. 1. uzatvoreného dňa 19.12.2014,  Dodatku č. 2 uzatvoreného dňa 18.3.2015 

a Dodatku č. 3 uzatvoreného dňa 22.12.2015 s Ružinovským podnikom verejno–prospešných 

služieb, a.s., so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, IČO : 35 828 064 

 

 

 

 

B.                                                              ukladá 

 

JUDr. Michalovi Sygútovi, prednostovi  

zabezpečiť uzatvorenie Dodatku č. 4 k  Zmluve o komplexnom nájme majetku uzatvorenej dňa 

20.12.2012 v znení Dodatku č. 1. uzatvoreného dňa 19.12.2014,  Dodatku č. 2 uzatvoreného dňa 

18.3.2015 a Dodatku č. 3 uzatvoreného dňa 22.12.2015 s Ružinovským podnikom verejno–

prospešných služieb, a.s., so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, IČO : 35 828 064 

T: bezodkladne 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dodatok č. 4  
 

k Zmluve o komplexnom nájme majetku uzatvorenej dňa 20.12.2012 
v znení Dodatku č. 1. uzatvoreného dňa 19.12.2014, Dodatku č. 2 uzatvoreného dňa 

18.3.2015 a Dodatku č. 3 uzatvoreného dňa 22.12.2015 (ďalej len „Dodatok č. 4“) medzi: 

 
 

 

Prenajímateľ:  Mestská časť Bratislava - Ružinov 
Mierová 21, 827 05 Bratislava  

zastúpená:                      Mgr. Ing. Dušanom Pekárom, starostom  

IČO:    00 603 155  

číslo účtu (IBAN):  SK60 0200 0000 1900 0402 9062 

BIC kód:  SUBASKBX 

banka:                Všeobecná úverová banka, a.s. 

(ďalej aj „prenajímateľ”) 

 
a 

Nájomca:  Ružinovský podnik verejno - prospešných služieb, a.s. 

so sídlom:   Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava  

zastúpená:   Ing. Milan Sokol, predseda predstavenstva 

                                       Ing. Katarína Horváthová, člen predstavenstva  

IČO:    35 828 064  

DIČ:                              2020247328 

registrácia: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, 

Vložka č. 2890/B 

(ďalej aj „nájomca”) 

(prenajímateľ a nájomca ďalej spolu len „zmluvné strany“) 
 
 
 
 

Článok I 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Dňa 20.12.2012 uzatvorili prenajímateľ a nájomca Zmluvu o komplexnom nájme majetku na 



   

 
základe ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v  znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) a uznesenia miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 253/XV/2012 zo dňa 11.12.2012 (ďalej len 
„Zmluva”). 

 
2. Dňa 19.12.2014 uzatvorili prenajímateľ a nájomca Dodatok č. 1 k Zmluve na základe ust. § 9a 

ods. 9 písm. c) Zákona o majetku obcí a uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava – Ružinov č. 14/II/2014 zo dňa 16.12.2014 (ďalej len „Dodatok č. 1“). 

 
3. Dňa 18.3.2015 uzatvorili prenajímateľ a nájomca Dodatok č. 2 k Zmluve na základe ust. § 9a 

ods. 9 písm. c) Zákona o majetku obcí a uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava – Ružinov č. 45/IV/2015 zo dňa 10.3.2015 (ďalej len „Dodatok č. 2“). 

 
4. Dňa 22.12.2015 uzatvorili prenajímateľ a nájomca Dodatok č. 3 k Zmluve na základe ust. § 9a 

ods. 9 písm. c) Zákona o majetku obcí a uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava – Ružinov č. 190/XI/2015 zo dňa 15.12.2015 (ďalej len „Dodatok č. 3“). 

 
5. V zmysle čl. IX ods. 1 Zmluvy, zmeny Zmluvy je možné vyhotoviť len v podobe písomných a 

očíslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
  

5. V súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) Zákona o majetku obcí a uznesenia miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava – Ružinov č. _______ zo dňa ________ z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa uzatvárajú zmluvné strany tento Dodatok č. 4 k Zmluve. 

 
 

Článok II 
Predmet Dodatku č. 4 

 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že text Článku IV  Zmluvy v znení jej Dodatku č. 1, Dodatku 
č. 2 a Dodatku č. 3 sa dopĺňa o nové body 3, 4, 5 a 6,  ktoré znejú nasledovne: 

 
3/ Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že nájomca je povinný vždy ku dňu 30. jún a 31. december 
príslušného kalendárneho roka vypracovať písomnú Informáciu o finančnom hospodárení 
nájomcu za príslušný kalendárny polrok (ďalej len „Finančné vyrovnanie“), ktorú je povinný 
doručiť prenajímateľovi najneskôr do 30 dní odo dňa vypracovania  samotného Finančného 
vyrovnania.     
 
4/ Obsahom Finančného vyrovnania bude vecné vyhodnotenie a finančné využitie zvereného 
majetku v zmysle tejto Zmluvy a jej prílohy, a to v štruktúre a podľa vzoru, ktoré tvoria Prílohu    
č. 30  a Prílohu č. 31 tejto Zmluvy. 
 
5/ V prípade omeškania nájomcu s úhradou nájomného podľa tohto Článku IV bod 1 tejto Zmluvy 
je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu  úhradu zákonného úroku z omeškania v zmysle 
platných právnych predpisov.  
 
6/ V prípade omeškania nájomcu s úhradou nájomného podľa tohto Článku IV bodu 1 tejto 
Zmluvy je prenajímateľ oprávnený okrem zákonného úroku z omeškania v zmysle Článku IV bodu 
5 tejto Zmluvy požadovať od nájomcu aj úhradu zmluvnej pokuty v sume 25 €   (slovom: 
dvadsaťpäť eur), a to aj  za každý začatý deň porušenia povinnosti uhradiť nájomné podľa Článku 
IV bodu 1 tejto Zmluvy riadne a včas (ďalej len „Zmluvná pokuta“). Zmluvná pokuta je splatná 
do 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa doručenia výzvy prenajímateľa na jej úhradu.  

 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zoznam príloh, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy sa 

dopĺňa  novú prílohu a to o Prílohu č. 30 a o Prílohu č. 31.  
 
 



   

 
3.    Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.  

 
 
 

Článok III 
Záverečné ustanovenia 

1. Tento Dodatok č. 4 k Zmluve je vyhotovený v 8 (slovom: ôsmich) exemplároch s platnosťou 

originálu, pričom každá zmluvná strana po jej podpise obdrží 4 (slovom: štyri) vyhotovenia. 

 

2. Tento Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných 

strán. 

 

3. Tento Dodatok č. 4 je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a nadobúda účinnosť podľa ust. § 

47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.  
 

 

 

 

V Bratislave, dňa                                        V Bratislave, dňa                                                    

Prenajímateľ:   Nájomca: 

______________________________         _______________________________________________ 

Mestská časť Bratislava – Ružinov      Ružinovský podnik verejno - prospešných služieb, a.s. 

        Mgr. Ing. Dušan Pekár                                             Ing. Milan Sokol 

           starosta                                                     predseda predstavenstva 

                                                                   _____________________________________________ 

                                                                   Ružinovský podnik verejno - prospešných služieb, a.s. 

                                                                                  Ing. Katarína Horváthová 

                                                                                        člen predstavenstva 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Príloha č.: 30 

 

 

 

Príloha č. 30 k Dodatku č.4 k Zmluve k o komplexnom nájme majetku

Položka

Ostatné 

prevádzkovo 

technické 

náklady Iné

syntetický účet Správa - Mlynske luhy

spotreba materiálu
 -  PHM

 -  DHIM

 -  ostatné
spotreba energie

opravy, údržba

nákup služieb
 -  odpady

 -  prenájmy strojov

 -  strážna služba

 -  ostatné MÚ

 -  ostatné služby 

mzdové náklady

 -  mzdy

 -  odvody

 - odmena štat. orgánom

dane a poplatky

odpisy

ostatné náklady

náklady

výnosy služby

výnosy prenájom

 -  do 1. mesiaca

 - do 1. roka

 -  nad 1. rok

ostatné výnosy

         -  z toho  pre MÚ

výnosy 

investičné náklady

Detské ihriská Trhoviská Športový areál Oddychový areál 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č.  31 k Dodatku č. 4  k Zmluve o komplexnom nájme majetku 

 

Obsah prílohy č. 31 :  
  a/ tabuľka  mesačnej závierky ERP 

  b/ kniha dodávateľských faktúr zoradená podľa dodávateľov za požadované obdobie 

  c/ kniha odberateľských faktúr podľa odberateľov za požadované obdobie 

  d/ pokladničná kniha za dané obdobie, kde bude vytlačené – obdobie, popis,  meno, výška, 

príjem, výdaj  
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