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1. NÁVRH UZNESENIA  
 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Vajnory po prerokovaní 

 
 

s c h v a ľ u j e 
 
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prenájom časti pozemku parc. č. 609/3 vo výmere  
790 m2 v k. ú. Vajnory, za účelom prevádzkovania predajne potravín a skladovacích priestorov,  
na obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017 pre spoločnosť TERNO real estate s.r.o., Bratská 3,  
851 01 Bratislava, IČO: 50 020 188. Dodatok č. 1 so spoločnosťou TERNO real estate s.r.o. bude 
podpísaný do 30 dní od schválenia uznesenia zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava-Vajnory. 
V prípade, že dodatok č. 1 nebude do tohto termínu podpísaný, toto uznesenie stráca platnosť. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. UZNESENIE  MIESTNEJ  RADY  
 
 

Miestna rada po prerokovaní 
 
 

o d p o r ú č a 
 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať  návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa prenájmu časti pozemku, parc. č. 609/3 vo výmere 790 m2 v k. ú. Vajnory, za 
účelom prevádzkovania predajne potravín a skladovacích priestorov, na obdobie od 01.01.2017 
do 31.12.2017 pre spoločnosť TERNO real estate s.r.o. 
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3. DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 
Mestská časť Bratislava-Vajnory hospodári so zvereným majetkom vo vlastníctve Hlavného 

mesta SR Bratislavy, a to s pozemkom parc. č. 609/3 vo výmere 1 100 m2, zapísanom na liste 
vlastníctva č. 2, k. ú. Vajnory. 

 

 Mestská časť Bratislava-Vajnory má so spoločnosťou TERNO real estate s.r.o., so sídlom 
Bratská 3, 851 01 Bratislava, IČO: 50 020 188 uzatvorenú nájomnú zmluvu č. 238/2015/NZ na 
prenájom časti pozemku parc. č. 609/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 790 m2 za účelom 
prevádzkovania predajne potravín a skladovacích priestorov do 31.12.2016. Mestskej časti 
Bratislava-Vajnory bola doručená žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy do 31.12.2018.  
Na predmetnom pozemku má záujemca budovu vo svojom vlastníctve. 
 

 Na základe vzájomných rokovaní predstavitelia spoločnosti TERNO real estate s.r.o. 
súhlasili s výškou nájomného v sume 16,50 EUR/m2/rok, čo predstavuje ročné nájomné  
od 01.01.2017 sumu 13.035,- EUR. Nájomné sa bude platiť v mesačných splátkach vo výške 
1.086,25 EUR na základe faktúr vystavených mestskou časťou. 

 

 Nakoľko sa prenájom pozemku uzatvára na obdobie dlhšie ako 10 dní v kalendárnom 
mesiaci, navrhujeme schváliť tento nájom ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa Čl. 18  
ods. 1 písm. c) Zásad hospodárenia v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov s tým, že miestne zastupiteľstvo musí rozhodnúť trojpätinovou 
väčšinou prítomných poslancov. 

 

 Mestská časť v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. a v zmysle Čl. 18 Zásad 
hospodárenia zverejnila svoj zámer prenajať časť pozemku parc. č. 609/3 v k. ú. Vajnory za účelom 
prevádzkovania predajne potravín a skladovacích priestorov ako prípad hodný osobitného zreteľa na 
internetovej stránke mestskej časti ako aj na úradnej tabuli mestskej časti. 
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4. N Á V R H 
 

D o d a t o k č. 1 
 

k nájomnej zmluve č. 238/2015/NZ 
uzatvorenej podľa ust. § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 
 

I. 
Zmluvné strany 

 
Prenajímateľ:  Mestská časť Bratislava-Vajnory 
so sídlom:   Roľnícka ul .č. 109, 831 017 Bratislava 36 
identifikačné číslo:  00 304 565 
bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s. 
číslo účtu:   0176873163/0900 
IBAN:    SK72 0900 0000 00176873163 
zastúpená:   Ing. Ján Mrva, starosta 
(ďalej len „prenajímateľ“) 
 
a 
 
Nájomca:   TERNO real estate s.r.o. 
so sídlom:   Bratská 3, 851 01 Bratislava 
identifikačné číslo:  50 020 188 
daňové identifikačné číslo: SK 2120151011 
bankové spojenie:  UniCredit bank 
IBAN:    SK42 1111 0000 0013 9377 8001 
zastúpená:   Mgr. František Paller – konateľ 
    Ing. Zuzana Cseriová – konateľ 
(ďalej len „nájomca“) 
 

 
II. 

Úvodné ustanovenia 
 

Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.12.2015 Nájomnú zmluvu č. 238/2015/NZ (ďalej len 
„nájomná zmluva“). 
 

III. 
Predmet dodatku 

 
Zmluvné strany sa dohodli na doplnení a zmene Nájomnej zmluvy nasledovne. 

Článok V – Doba nájmu sa nahrádza novým znením: 
 
„Čl. V 
Doba nájmu 
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2018.“ 
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IV. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Ostatné časti nájomnej zmluvy zostávajú v platnosti bezo zmeny. Dodatok č. 1 tvorí 
neoddeliteľnú súčasť Nájomnej zmluvy. 

2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží nájomca a dva 
rovnopisy obdrží prenajímateľ. 

3. Tento dodatok č. 1 bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti  
Bratislava-Vajnory č. xxx/2016 dňa 15.12.2016. 

4. Nájomca berie na vedomie, že Mestská časť Bratislava-Vajnory je v zmysle zákona  
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinná zverejňovať informácie, ktoré 
sa získali za verejné financie alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania 
s majetkom mestskej časti. Na základe tejto skutočnosti nájomca výslovne súhlasí so zverejnením 
tohto dodatku v plnom rozsahu na webovej stránke Mestskej časti Bratislava-Vajnory a so 
spracovaním všetkých osobných údajov v ňom obsiahnutých. Tento súhlas sa udeľuje bez 
akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia. Po zverejnení tohto dodatku vyššie uvedený 
súhlas nemožno odvolať. 

5. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť momentom jeho podpísania obidvoma zmluvnými 
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení tohto dodatku v zmysle § 47a 
Občianskeho zákonníka. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzavreli slobodne a vážne, prečítali si ho, jeho obsahu 
porozumeli a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými 
podpismi. 

 
 
 
V Bratislave, dňa...........................     V Bratislave, dňa........................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 TERNO real estate s.r.o.     Mestská časť Bratislava-Vajnory  
   Mgr. František Paller            Ing. Ján Mrva 
   Ing. Zuzana Cseriová      starosta 

  konatelia spoločnosti      












