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N á v r h    u z n e s e n i a 
 

 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

 

 

z r u š u j e 

 
 

vyhlásenú Obchodnú verejnú súťaž príspevkovej organizácie mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto EKO – podniku verejnoprospešných služieb na predloženie najvhodnejšieho 

návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku parc. registra “C“ č. 11488 
o výmere 3080 m

2
, nachádzajúceho sa v k.ú. Nové Mesto, zapísanom na LV č. 2382, vo 

výlučnom vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zvereným do správy Mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto a následne zvereným do správy príspevkovej organizácie mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto EKO – podniku verejnoprospešných služieb.   

 

 

 

 

- bez pripomienok 

 

 

 

- s pripomienkami 
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D ô v o d o v á    s p r á v a 
 

 

EKO – podnik verejnoprospešných služieb, so sídlom: Halašova 20, Bratislava, IČO: 00 491 870 

(ďalej len „EKO“), ako správca pozemku – parc. registra “C“ č. 11488 o výmere 3080 m
2
, 

nachádzajúceho sa v k.ú. Nové Mesto, zapísanom na LV č. 2382, vo výlučnom vlastníctve 

Hlavného mesta SR Bratislavy, zvereným do správy Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

a následne zvereným do správy EKO, na ktorom sa nachádzajú stavby – prevádzková budova a 3 

sklady bez označenia súpisným číslom, v ktorých má Eko svoju prevádzku súvisiacu s údržbou 

zelene v Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, vyhlásil Obchodnú verejnú súťaž na predloženie 

najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku parc. registra 

“C“ č. 11488 o výmere 3080 m
2
, nachádzajúceho sa v k.ú. Nové Mesto, zapísanom na LV č. 

2382, vo výlučnom vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zvereným do správy Mestskej 

časti Bratislava-Nové Mesto a následne zvereným do správy príspevkovej organizácie mestskej 

časti Bratislava-Nové Mesto EKO – podniku verejnoprospešných služieb (ďalej len „OVS“). 

 

V súlade s uznesením č. 24/15 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

zo dňa 10. apríla 2018, ako aj v súlade s vyhlásenými súťažnými podmienkami OVS, sa dňa 18. 

júla 2018 konalo zasadnutie komisie na posúdenie doručených súťažných návrhov (ďalej len 

„komisia“). Komisia sa zišla v počte piatich (5) členov. Komisii boli k posúdeniu predložené tri 

(3) súťažné návrhy, a to od spoločnosti 1. Istana Project, s.r.o. (ďalej len „Navrhovateľ č. 1“), 2. 

Eu Progres, n.o. (ďalej len „Navrhovateľ č. 2“) a 3. novita n, a.s. (ďalej len „Navrhovateľ č. 3“), 

pričom:   

 

a)  súťažný návrh Navrhovateľa č. 1 je návrhom, v ktorom splnil podmienky účasti v OVS 

z hľadiska formy a predloženia požadovaných dokladov a zároveň uviedol aj veľmi konkrétny 

účel nájmu „realizácia výstavby Projektu Urban Residence D vrátane všetkých činností s tým 
súvisiacich a po dokončení výstavby projektu a vydaní jednotlivých kolaudačných rozhodnutí 
na polyfunkčné domy vybudované v rámci projektu za účelom prístupu a užívania 
polyfunkčných domov vybudovaných v rámci projektu“. V predloženom návrhu nájomnej 

zmluvy Navrhovateľ č. 1 navrhuje úpravu práv zo zmluvy (postúpenie práv na budúcich 

vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktoré sa majú nachádzať v polyfunkčných domoch, 

ktoré majú byť vybudované v rámci projektu). Súťažný návrh oproti súťažnému návrhu 

Navrhovateľa č. 3 obsahuje nižšiu výšku ponúkaného nájomného o 2 200,00 eur/rok; čo pri 

vyplatení nájmu jednorazovo za 20 rokov vopred predstavuje rozdiel 44 000,00 eur.  

 

V návrhu nájomnej zmluvy Navrhovateľa č. 1  v čl. 4 bod 4 je zároveň (nad rámec podmienok 

prenájmu v zmysle súťažných podmienok OVS) uvedené, že nájomca je oprávnený od 

nájomnej zmluvy odstúpiť i v prípade, ak nedôjde k vydaniu stavebného povolenia na Projekt 

z dôvodu, ktorý nebol zavinený nájomcom, v lehote do 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej 

zmluvy. V spojitosti s bodom 9. čl. 4 návrhu nájomnej zmluvy Navrhovateľa č. 1 („Zmluvné 
strany sa zároveň dohodli, že v prípade, ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy pred uplynutím 20 
rokov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy, je Prenajímateľ povinný vrátiť Nájomcovi alikvotnú 
časť uhradeného nájomného za obdobie odo dňa zániku tejto Zmluvy do dňa uplynutia 20 
rokov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.“) je uvedený návrh Navrhovateľa č. 1 neprijateľný, 
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pričom v súťažných podmienkach OVS je možnosť odstúpenia od zmluvy nastavená na 

výlučnú možnosť prenajímateľa a nájomcu len v súlade s ust. § 679 Občianskeho zákonníka
1
. 

 

b) Navrhovateľ č. 2 nepredložil všetky požadované doklady, tak ako je uvedené v priloženej 

zápisnici zo zasadnutia komisie, t.j. nesplnil podmienky účasti v OVS; pričom v súlade s ust. 

§ 284 Obchodného zákonníka môže byť do OVS zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah 

zodpovedá uverejneným súťažným podmienkam OVS, t.j. ktorý spĺňa podmienky prenájmu 

(ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy) a ktorý spĺňa podmienky účasti v OVS. 

Komisia po oboznámení sa so všetkými súťažnými návrhmi skonštatovala, že súťažný návrh 

č. 2 nezahŕňa do OVS pre nesplnenie podmienok účasti v OVS. 

 

c) súťažný návrh Navrhovateľa č. 3 ponúka vyhlasovateľovi možnosť získať vyššie nájomné, 

avšak účel nájmu určil v maximálne možnej miere veľmi všeobecne „využitie predmetu 
nájmu za účelom realizácie výstavby v súlade a v zmysle Územného plánu hl. mesta SR 
Bratislavy z r. 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa ktorého je predmet nájmu – 
pozemok s parc. č. 11488, k. ú. Nové Mesto, súčasťou rozvojového územia určeného pre 
zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti a v súlade s podmienkami 
územnoplánovacej informácie, ktorá bola súčasťou OVS“, pričom nie je možné z tohto 

návrhu zistiť o akú konkrétnu výstavbu má ísť, t. j. prakticky sa obmedzil na citáciu 

územnoplánovacej informácie, ktorá bola súčasťou súťažných podmienok OVS. Pri 

predpokladanom dlhodobom trvaní záväzkového vzťahu a vzhľadom k lokalite je však 

žiaduce, aby nájomná zmluva upravovala vzájomné práva a povinnosti aj z časového hľadiska 

pokiaľ je to možné v čo najväčšej miere vzájomného konsenzu zmluvných strán. Absencia 

konkrétneho účelu nájmu spôsobuje nevýhodu súťažného návrhu Navrhovateľa č. 3 

v porovnaní so súťažným návrhom Navrhovateľa č. 1, ktorý je v tejto časti konkrétny. Aj pri 

predpokladanom vyššom príjme je zásadnou otázkou rozvoj a stabilita daného územia, čo 

v súťažnom návrhu Navrhovateľa č. 3 absentuje.  

 

V čl. IV. bod 3 návrhu nájomnej zmluvy Navrhovateľa č. 3 je zároveň (nad rámec podmienok 

prenájmu v zmysle súťažných podmienok OVS) uvedené, že „zmluvné strany sa dohodli, že 
v prípade, ak nájomca nie je v omeškaní s úhradou nájomného, je oprávnený v lehote troch 
mesiacov pred skončením nájomnej zmluvy predložiť prenajímateľovi návrh na uzatvorenie 
nájomnej zmluvy v obdobnom znení na dobu nájmu v trvaní dvadsať rokov a prenajímateľ sa 
zaväzuje takýto návrh nájomcu akceptovať“. Predmetné ustanovenie je nelogické 

a nezrozumiteľné, nakoľko nájomná zmluva je dohodnutá na dobu neurčitú. 

 

Komisia po dôkladnom oboznámení sa s doručenými súťažnými návrhmi Navrhovateľa č. 1. a 3, 

ktorí splnili podmienky účasti v OVS, neodporučila ani jeden z predložených súťažných 

návrhov z týchto dôvodov:  

                                                 
1 § 679 

(1) Nájomca je oprávnený odstúpiť od zmluvy kedykoľvek, ak bola prenajatá vec odovzdaná v stave nespôsobilom na dohodnuté alebo obvyklé 

užívanie alebo ak sa stane neskôr - bez toho, aby nájomca porušil svoju povinnosť - nespôsobilou na dohodnuté alebo obvyklé užívanie, ak sa 

stane neupotrebiteľnou alebo ak sa mu odníme taká časť veci, že by sa tým zmaril účel zmluvy. 

(2) Ak sú miestnosti, ktoré boli prenajaté na obývanie alebo na to, aby sa v nich zdržiavali ľudia, zdraviu závadné, má nájomca toto právo aj 

vtedy, ak o tom vedel pri uzavretí zmluvy. Práva odstúpiť od zmluvy sa nemožno vopred vzdať. 

(3) Prenajímateľ môže kedykoľvek odstúpiť od zmluvy, ak nájomca napriek písomnej výstrahe užíva prenajatú vec alebo ak trpí užívanie veci 

takým spôsobom, že prenajímateľovi vzniká škoda alebo že mu hrozí značná škoda. Ak nejde o byt alebo nebytový priestor, môže prenajímateľ 

tiež odstúpiť od zmluvy, ak nájomca, hoci upomenutý, nezaplatil splatné nájomné ani do splatnosti ďalšieho nájomného, a ak je táto doba kratšia 

ako tri mesiace, do troch mesiacov, alebo ak s ohľadom na právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu treba prenajatú vec vypratať 
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a) Súťažný návrh Navrhovateľa č. 1 obsahuje neprijateľný návrh – podmienku návrhu nájomnej 

zmluvy uvedenú v čl. 4 bod 4. „Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade, ak dôjde 
k odstúpeniu od zmluvy pred uplynutím 20 rokov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy, je 
Prenajímateľ povinný vrátiť Nájomcovi alikvotnú časť uhradeného nájomného za obdobie 
odo dňa zániku tejto Zmluvy do dňa uplynutia 20 rokov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.“ 

V súťažných podmienkach OVS je možnosť odstúpenia od zmluvy nastavená na výlučnú 

možnosť prenajímateľa a nájomcu len v súlade s ust. § 679 zákona č. 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien. 

b) Súťažný návrh Navrhovateľa č. 3 obsahuje veľmi všeobecný účel nájmu „využitie predmetu 
nájmu za účelom realizácie výstavby v súlade a v zmysle Územného plánu hl. mesta SR 
Bratislavy z r. 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa ktorého je predmet nájmu – 
pozemok s parc. č. 11488, k. ú. Nové Mesto, súčasťou rozvojového územia určeného pre 
zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti a v súlade s podmienkami 
územnoplánovacej informácie, ktorá bola súčasťou OVS“, pričom nie je možné z tohto 

návrhu zistiť o akú konkrétnu výstavbu má ísť, t. j. Navrhovateľ č. 3 sa obmedzil na citáciu 

územnoplánovacej informácie, ktorá bola súčasťou súťažných podmienok OVS. Absencia 

konkrétneho účelu nájmu spôsobuje nevýhodu súťažného návrhu Navrhovateľa č. 3 

v porovnaní so súťažným návrhom Navrhovateľa č. 1, ktorý je v tejto časti konkrétny. Aj pri 

predpokladanom vyššom príjme je zásadnou otázkou rozvoj a stabilita daného územia, čo 

v súťažnom návrhu Navrhovateľa č. 3 absentuje. 

 

Na záver zasadnutia komisie vystúpil Ing. Robert Molnár, riaditeľ EKO, ktorý uviedol, že 

vzhľadom na stanovisko komisie a ďalšie skutočnosti, ktoré vyvstali v súčasnej dobe, navrhuje 

OVS zrušiť.  

 

Súčasné dôvody návrhu na zrušenie OVS:  

 

1. Neodporučenie komisie ani jedného z predložených súťažných návrhov do OVS. 

2. Nevysporiadané pozemky (vstup) vo vlastníctve tretích osôb vo vzťahu k navrhovanej 

projektovej dokumentácii a umiestneniu priestorov nového objektu pre komplexnú činnosť 

EKO – potreba úpravy projektovej dokumentácie. 

3. Nevysporiadané vznesené nároky majiteľov ešte stojacich garáží dotknutých vyčisťovaním 

územia lokality Zátišie. 

4. Vzhľadom na bod 2. a 3. posun termínov získania územného rozhodnutia, stavebného 

povolenia a samotnej realizácie stavby nového objektu pre komplexnú činnosť EKO – 

nemožnosť realizácie stavby v horizonte 2 rokov. 

5. Vzhľadom na skutočnosť, že EKO je platcom DPH, ako aj dane z príjmov a na druhej strane 

mestská časť nie, je vhodné pozemky, ktorých prenájom bol predmetom OVS odzveriť 

a OVS vyhlásiť zo strany mestskej časti ako prenajímateľa, a to aj v spojitosti so 

skutočnosťou, že nájomné je bežný príjem, pričom však na výstavbu nového objektu pre 

komplexnú činnosť sú potrebné kapitálové finančné prostriedky. Požadované nájomné za 20 

rokov sa po úhrade bude viesť na bežnom účte mestskej časti, pričom po schválení 

záverečného účtu za príslušný rok, v ktorom bolo prijaté nájomné, sa tieto prostriedky 

v rámci prebytku hospodárenia odvedú do rezervného fondu mestskej časti 

a v nasledujúcom roku je prostriedky rezervného fondu možné použiť na kapitálové 

výdavky - na výstavbu nového objektu pre komplexnú činnosť EKO. 


