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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 �. 13 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., Jarošova 1, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zrete�a

B.        o d p o r ú � a 

Dušanovi Pekárovi, starostovi,
uzatvori� Dodatok �. 13 k Zmluve o komplexnom prenájme majetku 
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Dôvodová správa

 Mestská �as� Bratislava – Ružinov na základe žiadosti spolo�nosti spolo�nosti SPV five s.r.o., 
Tichá 45, Bratislava pripravuje ako prípad hodný osobitného zrete�a, prevod vo�ného nebytového 
priestoru �. 12-1, 1. NP, o výmere podlahovej plochy 321,23 m2 nachádzajúceho sa v hospodárskom 
bloku v Bratislave, na ulici Mesa�ná �íslo vchodu 12, súpisné �íslo 3407, postaveného na pozemku 
parcela registra „C“ parcela �. 15673/8, katastrálne územie Ružinov, obec Bratislava - m.�. Ružinov, 
okres Bratislava II, zapísaný na liste vlastníctva �. 4560 na Okresnom úrade Bratislava, Katastrálny 
odbor (�alej len „NP-HB Mesa�ná 12“ žiadate�ovi. Žiadate� je vlastníkom zastavaného pozemku. 

Predmetný NP-HB Mesa�ná 12 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 3.11.2016 súhlasila s vy�atím 
nebytového priestoru �. 12-1, umiestneného na 1. NP hospodárskeho bloku Mesa�ná 12 v Bratislave 
zo Zmluvy o komplexnom prenájme majetku a s jej odpredajom. 

V prípade, že dôjde k prevodu vlastníctva NP-HB Mesa�ná 12 do vlastníctva žiadate�a 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 Mesa�ná 12 ukon�í. Ak nedôjde k prevodu 
vlastníctva NP-HB Mesa�ná 12, 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.  
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Dodatok �. 13 

k Zmluve o komplexnom prenájme majetku a poskytovaní služieb 
uzatvorenej d�a 1.1.2003 v zmysle dodatkov �. 1 – 12 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. 
 Jarošova 1, 82711 Bratislava 

 zastúpená:  Ing. Peter Strý�ek, predseda predstavenstva  

   Ing. Miroslav Pajchl, �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 12 (�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 �. 

............../2017 zo d�a .................2017 z dôvodu hodného osobitného zrete�a uzatvárajú 

prenajímate� a nájomca tento dodatok �. 13 k Zmluve. 

�lánok III 
Osobitné ustanovenia 

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

321,23 m
2
, nachádzajúci sa na 1 NP hospodárskeho bloku na ulici Mesa�ná �íslo 12, súpisné �íslo 

3407 v Bratislave (�alej ako „hospodársky blok“), postaveného na pozemku parcela registra „C“, 

parcelné �. 15673/8 a k nemu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel na spolo�ných �astiach 

a spolo�ných zariadeniach hospodárskeho bloku vo ve�kosti 32123/59396, ktorý je zapísaný na 

liste vlastníctva �. 4560 pre obec Bratislava, katastrálne územie Ružinov, obec Bratislava - m.�. 

Ružinov, okres Bratislava II, vedeného na katastrálnom odbore Okresného úradu Bratislava (�alej 

len „NP-HB Mesa�ná 12“). NP-HB Mesa�ná 12 sa nachádza vo vlastníctve hlavného mesta SR 

Bratislavy a je zverený do správy prenajímate�a. 

2. Prenajímate� na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona �. 138/1991 Zb. o majetku obcí pripravuje 

prevod NP-HB Mesa�ná 12 z dôvodu hodného osobitného zrete�a. Nájomca d�a 3.11.2016 
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oznámil prenajímate�ovi že súhlasí s prevodom vlastníctva vo�ného nebytového priestoru v HB na 

Mesa�nej ul. �. 12 v Bratislave. 

3. V prípade, že dôjde k prevodu vlastníctva NP-HB Mesa�ná 12 z dôvodu hodného osobitného 

zrete�a a Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor vydá rozhodnutie, ktorým vklad vlastníckeho 

práva v prospech žiadate�a povolí, d�om nadobudnutia právnych ú�inkov vkladu sa nájom k NP-

HB Mesa�ná 12 ukon�í. Ak nedôjde k prevodu vlastníctva NP-HB Mesa�ná 12, nájom sa 

neukon�í.  

�lánok IV 
Predmet  dodatku 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že z prílohy �. 2 k Zmluve vypúš�ajú NP-HB Mesa�ná 12, vedený pod 

inventárnym �íslom 334 v obstarávacej cene 12 586,07 EUR, a to ku d�u nadobudnutia právnych 

ú�inkov vkladu vlastníckeho práva na základe zmluvy o prevode vlastníctva predmetného NP–HB 

Mesa�ná 12. Pod inventárnym �íslom 334 v prílohe �. 2 k Zmluve ostáva HB – budova VS, 

Mesa�ná 10 v obstarávacej cene 25 674,83 EUR. 

2. Zmluvné strany prehlasujú, že akéko�vek náklady vynaložené pri zhodnotení majetku si 

nenárokujú. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky ich vzájomné práva a povinnosti vyplývajúcej zo Zmluvy 

vo vz�ahu k NP – HB Mesa�ná 12 sú vyrovnané a že sa vzdávajú akýchko�vek práv a nárokov 

vyplývajúcich zo Zmluvy, v �asti týkajúcej sa NP-HB Mesa�ná 12 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 �. 13 k Zmluve zostávajú nezmenené. 

2. Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok �. 13 k Zmluve slobodne a vážne, nie v tiesni za 

nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok �. 13 k Zmluve si pre�ítali, jeho obsahu porozumeli , 

nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne výhrady a na znak súhlasu ho podpisujú. 

3. Dodatok �. 13 k Zmluve tvorí jej neoddelite�nú sú�as�. 

4. Dodatok �. 13 k Zmluve je vyhotovený v ôsmich rovnopisoch v slovenskom jazyku, každý 

s platnos�ou originálu, z ktorých štyri rovnopisy obdrží každá zo zmluvných strán.  

5. Dodatok �. 13 k Zmluve nadobúda platnos� d�om jeho podpísania zmluvnými stranami. Dodatok 

�. 13 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 �. 13 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. 1 tohto Dodatku �. 13, ktoré nadobúdajú ú�innos� d�om 

nadobudnutia právnych ú�inkov vkladu vlastníckeho práva k NP-HB Mesa�ná 12 v prospech 

žiadate�a. Zmluvné strany dávajú súhlas so zverejnením tohto Dodatku �. 13 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      Ing. Peter Strý�ek  

predseda predstavenstva  

        Prvá ružinovská spolo�nos�, a.s. 

        Ing. Miroslav Pajchl,  

�len predstavenstva 





Miestne zastupite�stvo mestskej �asti Bratislava – Ružinov 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy 

 
   

     
 
 
 V Bratislave d�a 10. 04. 2017 

 
 
 
 
 
 
     STANOVISKO 

 

Komisie   územného   plánovania,  životného prostredia a dopravy k materiálu ,,Návrh 

Dodatku �. 13 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, ako prípad 
hodný osobitného zrete�a“. 

 
Komisia územného  plánovania,  životného prostredia a dopravy na svojom zasadnutí d�a        
10. 04. 2017 prijala nasledovné stanovisko: 

 
 

Komisia sa oboznámila s materiálom „Návrh Dodatku �. 13 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, ako prípad hodný osobitného zrete�a“ a odporú�a miestnemu zastupite�stvu 
nesúhlasi� s návrhom, do schválenia Územného plánu zóny Ostredky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

              
 
 
Zapísala:  Ing. arch. Patrícia Rusnáková 
 tajomní�ka 
 
 
 

Mgr. Martin Ferák, v. r. 
predseda komisie  
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