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                               Materiál k bodu č. 4 
 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE 
 

 
Materiál na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva  
MČ Bratislava-Rusovce 
dňa 12. 04. 2022 
 
 
 
 
Predĺženie nájomného vzťahu z nájomnej zmluvy č. 63/2011-5 zo dňa 23. 06. 2011 
v znení  jej Dodatku č. 1 zo dňa 27. 09. 2017 k časti pozemku registra C KN parc. č. 
89/1 – ostatná plocha vo výmere 3 m2 a časti pozemku registra C KN parc. č. 89/2 – 
ostatná plocha vo výmere 3 m2, katastrálne územie Rusovce ako prípad hodný 
osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí   
    

 
 
Predkladateľ:                    Materiál obsahuje: 
PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD., v. r.              1. dôvodová správa  
starostka                                                                              2. žiadosť zo dňa 19. 01. 2022 
                                                                                             3. výpis z listu vlastníctva č. 1779 
                                                                                                 katastrálne územie Rusovce 
                                                                                             4. snímka z katastrálnej mapy  
                                                                                                 s vizualizáciou umiestnenia pútačov 
                                                                                             5. nájomná zmluva č. 63/2011 
                                                                                             6. dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 
                                                                                             7. návrh nájomnej zmluvy 
                                                                                                        

    
    

 
      

Spracovateľ: Ing. Oľga Stuparinová 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
Miestne zastupiteľstvo  
 
schvaľuje: 
predĺženie nájomného vzťahu z nájomnej zmluvy č. 63/2011-5 zo dňa 23. 06. 2011 v znení 
jej Dodatku č. 1 zo dňa 27. 09. 2017 k časti pozemku registra C KN parc. č. 89/1 – ostatná 
plocha vo výmere 3 m2 a časti pozemku registra C KN parc. č. 89/2 – ostatná plocha vo 
výmere 3 m2, katastrálne územie Rusovce za dohodnutú výšku nájomného 300 € ročne za 
celok, na obdobie 5 kalendárnych rokov so začiatkom od 24. 06. 2022 do 23. 06. 2027 za 
účelom umiestnenia dvoch reklamných tabúľ s nájomcom: Slovenský ľudový umelecký 
kolektív, Balkánska 31, 851 10 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s    
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí formou uzatvorenia novej 
nájomnej zmluvy.    
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Dôvodová správa  
 

Pozemky registra C KN parc. číslo 89/1 – ostatná plocha o výmere 4244 m2 a parc. č. 89/2 – 

ostatná plocha vo výmere 1201 m2, katastrálne územie Rusovce, boli v roku 2008  

Protokolom č. 11 88 0630 08 00 o zverení majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním 

súvisiacich práv a záväzkov zverené do správy Mestskej časti Bratislava-Rusovce. 

Predmetné pozemky tvoria okrajovú časť cesty I. triedy na Balkánskej ulici.  

 

Dňa 23. 6. 2011 bola medzi prenajímateľom Mestská časť Bratislava-Rusovce a  nájomcom 

Slovenský ľudový umelecký kolektív so sídlom Balkánska 31, 851 10 Bratislava, uzatvorená 

Nájomná zmluva č. 63/2011-5 za účelom umiestnenia dvoch reklamných zariadení o veľkosti 

1m x 2m upevnených na samostatne stojacich oceľových rúrach. Reklamné tabule boli podľa 

tejto zmluvy umiestnené na časti pozemku registra C KN parc. č. 88/2 a na časti pozemku 

parc. č. 89/1. Nájomná zmluva bola uzatvorená na obdobie 10 rokov od 23. 6. 2011 do 23. 6. 

2021. Výška nájmu bola stanovená dohodou, t. j. 300 € ročne za obidva reklamné pútače.   

  

Na základe žiadosti Slovenského ľudového umeleckého kolektívu bol k citovanej nájomnej 

zmluve v roku 2017 vyhotovený Dodatok č. 1 zo dňa 27. 09. 2017, ktorým bolo Slovenskému 

ľudovému umeleckému kolektívu umožnené premiestniť jednu z reklamných tabúľ z časti 

pozemku parc. č. 88/2 na časť pozemku parc. č. 89/1 z dôvodu lepšej viditeľnosti tohto 

pútača, pričom výmera prenajatých pozemkov, doba nájmu a ani dohodnutá cena za 

prenájom sa nemenila. Druhá reklamná tabuľa zostala umiestnená na pôvodnom mieste a to 

na pozemku parc. č. 89/2. Táto zmena bola odsúhlasená uznesením miestneho 

zastupiteľstva  č. 341 zo dňa 21. 09. 2017.  

 

Dňa 23. 06. 2021 skončila platnosť nájomnej zmluvy č. 63/2011-5 v znení Dodatku č. 1., 
ktorá sa v súlade s § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, 
obnovila za tých istých podmienok, za akých bola dojednaná na jeden rok, t. j. do 23. 06. 
2022.  
  
Obidva pozemky sú vo vlastníctve hlavného mesta SR a sú zverené do správy Mestskej 

časti Bratislava-Rusovce. Dovoľujeme si navrhnúť miestnemu zastupiteľstvu schváliť 

predĺženie nájomnej zmluvy v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zákonom č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa. Predĺženie nájomnej zmluvy bude 

realizované uzatvorením novej nájomnej zmluvy.  

 
 
 
V Bratislave dňa 15. 03. 2022                                                          Ing. Oľga Stuparinová 
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                                        Nájomná zmluva číslo .................... 
             uzatvorená v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka  
                                         
 
 
medzi: 
Prenajímateľ:            Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
                                   Primaciálne nám. č. 1 
                                   814 99 Bratislava 
                                   IČO: 603 481 
 
v zastúpení:               Mestská časť Bratislava-Rusovce 
                                  so sídlom: Vývojová 8, 851 10 Bratislava 
                                  IČO: 00304611 
                                  zastúpená: PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD., starostka  
                                  bankové spojenie: VÚB, a. s., Bratislava 
                                  číslo účtu: SK95 0200 0000 0025 6953 0953 
 
                                  (ďalej len „prenajímateľ“) 
    
                                    a  
 
Nájomca:                    Slovenský ľudový umelecký kolektív 
                                    so sídlom Balkánska 31, 851 10 Bratislava 
                                    IČO: 164 780 
                                    zastúpený: doc. Mgr. Juraj Hamar, CSc., riaditeľ 
                                                      ................................................ 
                                    Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
                                    Číslo účtu: 7000117243/8180 
                                  
                                   (ďalej len „nájomca“) 
 
 
 
 
 
                                                                Čl. I. 
                                                       Predmet nájmu  
 
Predmetom nájmu je časť pozemku registra C KN parc. č. 89/1 – ostatná plocha vo výmere     
3 m2  (1m x 3m) a časť pozemku registra C KN parc. č. 89/2 – ostatná plocha vo výmere 3 m2 
(1m x 3m),  katastrálne územie Rusovce.  Pozemky registra C KN parc. č. 89/1 a 89/2 sú vo 
vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava v správe mestskej časti 
Bratislava-Rusovce, zapísané Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom v liste 
vlastníctva číslo 1779, katastrálne územie Rusovce. 
 
 
 
                                                                Čl. II.   
                                                           Účel nájmu  
 
Prenajímateľ prenajíma nájomcovi nehnuteľnosti opísané v Čl. I tejto zmluvy za účelom 
umiestnenia dvoch reklamných  zariadení vo veľkosti 1m x 2m, upevnených na  
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samostatných oceľových rúrach. Celková výmera predmetu nájmu za 2 ks reklamných 
zariadení je 6 m2. Nájomca bude predmet nájmu užívať len na uvedený účel, na iný účel ho 
môže dočasne využívať výhradne so súhlasom prenajímateľa.   
 
       
                                                        
                                                               Čl. III.  
                                              Povinnosti prenajímateľa  
 
Prenajímateľ sa zaväzuje zaistiť počas trvania zmluvy nájomcovi nerušený prístup 
k prenajatým nehnuteľnostiam a nerušené užívanie predmetu nájmu. 
 
Prenajímateľ sa zaväzuje, že neoplotí, nepoškodí a neodstráni v dobe trvania platnosti 
zmluvy a účinnosti tejto zmluvy reklamné zariadenie umiestnené na prenajatej nehnuteľnosti 
a bude udržovať okolie reklamného zariadenia tak, aby bola zachovaná dobrá viditeľnosť 
reklamy na reklamnom zariadení.  
 
Prenajímateľ sa zaväzuje vopred informovať nájomcu o zmenách vlastníctva nehnuteľností, 
prípadne nariadeniach štátnych orgánov týkajúcich sa nehnuteľností.  
 
Obe strany sa dohodli na tom, že vlastník, resp. prenajímateľ nehnuteľností je povinný 
upozorniť pri ich prípadnom predaji ďalšej tretej osobe túto osobu na to, že časť pozemku 
parc. č. 89/1 a časť pozemku parc. č. 89/2 je prenajatá na dobu určitú.  
 
Prenajímateľ vyhlasuje, že touto zmluvou nie sú dotknuté práva ostatných právnych 
subjektov, ktoré majú, alebo budú mať umiestnené svoje reklamné zariadenia na tej istej 
nehnuteľnosti, alebo na susediacich a na priľahlých pozemkoch k nehnuteľnostiam.  
 
 
                                                                 
                                                                Čl. IV. 
                                                  Povinnosti nájomcu 
 
Nájomca na vlastné náklady bude vykonávať opravy predmetných reklamných tabúľ 
a udržiavať predmet nájmu v dobrom stave tak, aby jeho činnosť nenarušila bežnú 
prevádzku prenajímateľa na pozemku parc. č. 89/1 a parc. č. 89/2.  
 
Nájomca nebude na predmete nájmu prevádzať žiadne iné stavebné práce, než vyžaduje 
inštalácia a prípadné úpravy či opravy reklamného zariadenia a nebude vyvíjať žiadnu inú 
činnosť než tú, ktorá je v súlade s účelom tejto zmluvy ani predmet nájmu nedá do užívania 
alebo podnájmu tretej osobe bez súhlasu prenajímateľa.  
 
Nájomca prehlasuje, že obsah reklám prezentovaných na reklamnom zariadení nebude 
poškodzovať hospodárske záujmy prenajímateľa a nebude vzbudzovať pohoršenie 
obyvateľov a návštevníkov Mestskej časti Bratislava-Rusovce ani narúšať dobré mravy.  
 
 
 
                                                                Čl. V.  
                                         Cena nájmu a platobné podmienky  
 
Dňa 12. 04. 2022 uznesením č. ....... schválilo Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rusovce  
predĺženie nájomnej zmluvy uzatvorenej so Slovenským ľudovým umeleckým kolektívom  
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formou uzatvorenia novej zmluvy, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade so zákonom 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.   

 

Výška nájmu sa stanovuje dohodou, t. j. 300,00 € ročne za obidva pozemky, spolu vo 
výmere 6 m2.     
 
Od 24. 06. 2022 do 31. 12. 2022 sa nájomca zaväzuje uhradiť alikvotnú čiastku ročného 
nájomného vo výške 157 € do 31. 07. príslušného kalendárneho roka na účet MČ Bratislava-
Rusovce vedený vo VÚB, a. s. Bratislava, číslo účtu SK 95 0200 0000 0025 6953 0953, 
variabilný symbol 164 780, alebo v hotovosti do pokladne miestneho úradu MČ Bratislava-
Rusovce. Čiastka je splatná v jednej splátke.  
 
Od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2026 sa nájomca zaväzuje uhradiť ročné nájomné             
prenajímateľovi vo výške 300 € do 30. 01. príslušného kalendárneho roka na účet MČ 
Bratislava-Rusovce vedený vo VÚB, a. s. Bratislava, číslo účtu SK 95 0200 0000 0025 6953 
0953, variabilný symbol 164 780, alebo v hotovosti do pokladne miestneho úradu MČ 
Bratislava-Rusovce. Čiastka je splatná v jednej splátke.  
 
Od 01. 01. 2027 do 23. 06. 2027 sa nájomca zaväzuje uhradiť alikvotnú čiastku ročného 
nájomného vo výške 143 € do 30. 01. príslušného kalendárneho roka na účet MČ Bratislava-
Rusovce vedený vo VÚB, a. s. Bratislava, číslo účtu SK 95 0200 0000 0025 6953 0953, 
variabilný symbol 164 780 alebo v hotovosti do pokladne miestneho úradu MČ Bratislava-
Rusovce. Čiastka je splatná v jednej splátke.  
 
Za deň úhrady sa považuje deň pripísania stanoveného nájomného na bankový účet 
prenajímateľa, alebo deň prevzatia hotovosti do pokladne prenajímateľa.  
 
Nájomné je prenajímateľ oprávnený jednostranne zvýšiť počas doby nájmu v zmysle tejto 
zmluvy v prípade: 

a) podstatnej zmeny cenových a daňových predpisov,  

b) prijatím uznesenia miestneho zastupiteľstva týkajúceho sa výšky ceny predmetu 

nájmu, 

c) nárastom o zvyšujúcu sa každoročnú mieru inflácie v Slovenskej republike 

(overenú a vyhlásenú Štatistickým úradom SR). 

 

Cenu nájmu v takomto prípade upraví prenajímateľ oznámením o zvýšení nájomného 
a oznámi takéto zvýšenie nájomného nájomcovi písomne.  
 
Za omeškanie zaplatenia nájomného nájomcom môže stanoviť prenajímateľ zmluvnú pokutu 
vo výške 0,5 % ročného nájomného za každý mesiac omeškania. Jej nezaplatenie ani po 
vyzvaní, je dôvodom vypovedania nájomnej zmluvy. 
 
   
 
                                                              Čl. VI. 
                                                          Podmienky nájmu  
 
Akékoľvek úpravy na prenajatom pozemku ako napr.: výsadba a výrub trvalých porastov, 
zavedenie vody a elektriny a podobne, je nájomca oprávnený vykonať na vlastné náklady 
a len so súhlasom prenajímateľa. Po skončení nájmu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, 
je nájomca povinný uviesť prenajatú nehnuteľnosť podľa tejto nájomnej zmluvy do 
pôvodného stavu. 
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Nájomca znáša náklady spojené s obvyklým užívaním prenajatej nehnuteľnosti a nemôže 
počas celého obdobia nájmu meniť dohodnutý účel užívania bez písomného súhlasu 
prenajímateľa. 
 
Nájomca je povinný užívať predmet nájmu v súlade so všeobecne platnými právnymi 
predpismi, a to najmä hygienickými, bezpečnostnými a protipožiarnymi predpismi.  
 
 
 
                                                                Čl. VII.  
                                                           Doba nájmu  
 
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú 5 rokov so začiatkom od 24. 06. 2022 do 23. 06. 
2027. 

  
 
 
                                                                 Čl. VIII. 
                                                        Ukončenie nájmu  
 
Nájomnú zmluvu je možné ukončiť: 
a) dohodou zmluvných strán. 
b) uplynutím doby, na ktorú bol nájom dojednaný.  

 
Prenajímateľ môže ukončiť tento nájomný vzťah výpoveďou s jednomesačnou výpovednou 
lehotou z dôvodu: 

a) neplatenia nájomného, ak nájomca mešká s platbou viac ako jeden mesiac, 
b) z dôvodu investičného zámeru mestskej časti Bratislava-Rusovce realizovaného na 

predmete nájmu. 
 
Nájomca je oprávnený zmluvu vypovedať s jednomesačnou výpovednou lehotou, ak sa 
v dôsledku konania prenajímateľa zhorší viditeľnosť reklamných zariadení propagujúcich 
nájomcu. 
 
Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po jej doručení 
druhej strane. 
 
Pokiaľ ktorákoľvek zmluvná strana poruší opakovane závažným spôsobom niektoré 
ustanovenie tejto zmluvy, má druhá strana právo odstúpiť od zmluvy najneskôr do dvoch 
mesiacov odo dňa, kedy písomne bezúspešne žiadala druhú stranu o nápravu.  

 
Ku dňu ukončenia nájmu je nájomca povinný predmet nájmu uviesť do pôvodného stavu, ak 
sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade nájomcovho omeškania s uvoľnením 
predmetu nájmu je nájomca povinný platiť prenajímateľovi počas omeškania zmluvnú pokutu 
vo výške dojednaného nájomného podľa tejto zmluvy, až do uvoľnenia, a to bez ohľadu na 
zavinenie nájomcom, resp. či predmet nájmu počas tohto omeškania nájomca skutočne 
užíval. 

 
Ak tak nájomca ku dňu skončenia nájmu predmet nájmu nevyprace do stanovenej lehoty, je 
prenajímateľ oprávnený vypratať predmet nájmu na náklady nájomcu. V takom prípade môže 
prenajímateľ zvýšiť náklady uvedenia do pôvodného stavu o 10 %, čo sa dojednáva ako 
zmluvná pokuta. 
 
Do doby, kým nie je zmluva právne ukončená, je nájomca povinný platiť nájomné aj 
v prípade, ak už pozemok neužíva.  
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                                                                    Čl. IX. 
                                         Osobitné podmienky  

 
Podmienky dohodnuté v tejto zmluve je možné meniť chronologicky očíslovaným písomným 
dodatkom k tejto zmluve po podpísaní oboma zmluvnými stranami.  
 
 
 
                                                                  Čl. X. 
                                                      Záverečné ustanovenia  
 
Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, oboznámili sa 
s obsahom tejto zmluvy a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 
 
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po jej zverejnení. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou 
v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.  
 
Zmluva je napísaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 rovnopisy dostane nájomca, 2 rovnopisy 
obdrží prenajímateľ.  
 
Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať súčinnosť v akejkoľvek forme, urobia 
všetky potrebné úkony a budú postupovať tak, aby neboli porušené alebo ohrozené práva 
druhej zmluvnej strany. Každá zmluvná strana bezodkladne oznámi druhej zmluvnej strane 
zmeny znenia obchodného mena, každú zmenu svojej adresy platobného miesta, právnej 
formy, ako aj každú zmenu, ktorá je právne významná a dotýka sa vzájomných práv 
a povinností zo zmluvy. Ak jedna zmluvná strana zmenu svojej adresy neoznámi, a ak sa 
k nej preto nedostanú právne významné vyhlásenia a faktúry druhej zmluvnej strany zaslané 
na prvou zmluvnou stranou naposledy oznámenú adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ani na 
adresu sídla zmluvnej strany v tom čase zapísanú a uverejnenú v príslušnom obchodnom 
registri, považujú sa tieto vyhlásenia a faktúry napriek tomu za doručené.  
 
Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú ustanovenia slovenského právneho 
poriadku, hlavne ustanovenia Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka. 
 
 
v Bratislave dňa.....................                                     v Bratislave dňa  ...........................                                                  
 
 
 
 
Nájomca:                                                                           Prenajímateľ: 
 
 
 
 

.............................................     .............................................   
Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK)              PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD.  
doc. Mgr. Juraj Hamar, CSc.  - riaditeľ                                                  starostka        
 

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


