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1. Návrh 

 

Uznesenia k Bodu č. ........................... 

 

 

K návrhu  Dodatku č. 5 k Zmluve o komplexnom nájme majetku uzatvorenej dňa 20.12.2012. 

 

 

 

Miestne zastupiteľstvo: 

po prerokovaní materiálu: 

 

 

 

A.                                                          schvaľuje 

 

 Dodatok č. 5 k Zmluve o komplexnom nájme majetku uzatvorenej dňa 20.12.2012. 
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2. Dôvodová správa 

 

Dôvodová správa k návrhu Dodatku č. 5 k Zmluve o komplexnom nájme majetku 

uzatvorenej dňa 20.12.2012. 

 

Spoločnosť Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. (ďalej len „RP VPS“) 

predkladá návrh Dodatku č. 5 k Zmluve o komplexnom nájme majetku uzatvorenou medzi 

mestskou časťou Bratislava-Ružinov (ďalej len „prenajímateľ“)  a RP VPS, a.s. dňa 

20.12.2012, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  

 

Cieľom predkladaného návrhu Dodatku č. 5 je doplnenie textu Článku I bod 5/ Zmluvy v 

znení jej Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4 nasledovne: zaviazanie sa  

nájomcu- RP VPS aktualizovať všetok majetok prenajímateľa, ktorý je predmetom nájmu 

v zmysle tejto Zmluvy v znení jej všetkých dodatkov a príloh vždy k 31. decembru 

predchádzajúceho roka a o vykonávanie inventarizácie vždy v úzkej súčinnosti s poverenými 

zástupcami prenajímateľa. Všetky podklady preukazujúce aktualizáciu majetku po vykonaní 

inventarizácie a súhlase prenajímateľa založiť k Zmluve o komplexnom nájme majetku vždy 

ako vzostupne očíslovanú prílohu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 

V súčasnosti je obsah príloh Zmluvy v znení všetkých jej dodatkov overený inventarizáciou 

ku dňu 31.10.2012. Z tohto dôvodu, že od roku 2013 neboli aktualizované prílohy Zmluvy 

o komplexnom nájme, ani v následných Dodatkoch č.1 až 4., spoločnosť RP VPS navrhuje 

 zavedenie systémového riešenia aktualizácie zvereného majetku. Aktualizácia bude 

vykonávaná vždy 1 krát ročne na základe inventarizácie majetku v úzkej súčinnosti 

s poverenými zástupcami prenajímateľa.  

Návrh dodatku č. 5 bol vecne prerokovaný a odsúhlasený s kompetentnými zástupcami MÚ 

Bratislava Ružinov. 
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3. Znenie Dodatku č. 5: 

 

 
Dodatok č. 5 

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, Dodatku č. 3 uzatvoreného dňa 22.12.2015 a Dodatku č. 4 uzatvoreného dňa 
7.11.2016 (ďalej len „Dodatok č. 5“) medzi: 

Prenajímateľ:  Mestská časť Bratislava - Ružinov 
so sídlom:                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 ako „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. Ján Chudý, 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 ako „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 
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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“). 
 
4. Dňa 7.11.2016 uzatvorili prenajímateľ a nájomca Dodatok č. 4 k Zmluve na 
základe ust. § 9a ods. 9 písm. c) Zákona o majetku obcí a uznesenia Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 345/XIX/2016 zo dňa 18.10.2016 
(ďalej len „Dodatok č. 4“). 
 
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.  
 
6. 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. 5 k 
Zmluve. 
 
 

Článok II 
Predmet Dodatku č. 5 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že text Článku I bod 5/ Zmluvy v znení jej Dodatku č. 1, 
Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4 znie nasledovne: 
„Účelom tejto zmluvy sú aj podmienky užívania tohto majetku ako aj vymedzenie 
práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tohto nájomného vzťahu s cieľom 
zabezpečiť efektívne využitie majetku prenajímateľa a jeho prípadné zhodnotenie 
cestou jeho prenechania do odplatného užívania nájomcovi. Presná špecifikácia 
majetku prenajímateľa (jeho rozsah a hodnota), je uvedená v prílohách, ktoré sú 
neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy v znení všetkých jej dodatkov. Obsah príloh je 
overený inventarizáciou ku dňu 31.10.2012. Nájomca sa zaväzuje aktualizovať 
všetok majetok prenajímateľa, ktorý je predmetom nájmu v zmysle tejto Zmluvy 
v znení jej všetkých dodatkov a príloh vždy k 31. decembru predchádzajúceho roka. 
Nájomca sa zaväzuje vykonávať inventarizáciu vždy v úzkej súčinnosti s poverenými 
zástupcami prenajímateľa. Listiny (podklady) preukazujúce aktualizáciu majetku sa 
po vykonaní inventarizácie a súhlase prenajímateľa založia k Zmluve o komplexnom 
nájme majetku vždy ako vzostupne očíslovaná príloha, ktorá tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tejto Zmluvy.“ 
 
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti. 
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Článok III 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Tento Dodatok č. 5 k Zmluve je vyhotovený v 8 (slovom: ôsmich) exemplároch 
s platnosťou originálu, pričom každá zmluvná strana po jej podpise dostane 4 
(slovom: štyri) vyhotovenia. 
 
2.  Tento Dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi 
zástupcami oboch zmluvných strán. 
 
3.  Tento Dodatok č. 5 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. Ján Chudý 
                                                                                   člen predstavenstva 
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