
Miestny úrad Bratislava -  Nové Mesto
Junácka 1
832 91 Bratislava

V Bratislave 3. 9. 2018

Vec: Žiadosť o poskytnutie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Dobrý deň,

podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, žiadam 
Mestskú časť Bratislava -  Nové Mesto o poskytnutie nasledovnej informácie:

a) k pozemku s. parcelným číslom 13057/4, k. ú. Nové Mesto, ktorého správcom je Mestská časť Bratislava -  
Nové Mesto:

1. meno a priezvisko nájomcu
(Ak by nebolo možné zverejniť meno a priezvisko nájomcu, prosím odpoveď na otázku: Bol nájomca 
narodený skôr ako v roku 1950?)

2. dátum uzatvorenia aktuálne platnej nájomnej zmluvy
3. presný názov (označenie) aktuálne platnej nájomnej zmluvy
4. výšku odplaty za prenájom pozemku
5. dobu, na akú je nájomná zmluva uzatvorená
6. ak máte k dispozícii sken aktuálne platnej nájomnej zmluvy a všetky požadované informácie podľa 1 až 5 

vyššie je možné zistiť z nájomnej zmluvy, postačuje mi zaslanie skenu tejto nájomnej zmluvy

b) k pozemku s parcelným číslom 13057/3, k. ú. Nové Mesto, ktorého správcom je Mestská časť Bratislava -  
Nové Mesto:

1. meno a priezvisko nájomcu
2. dátum uzatvorenia aktuálne platnej nájomnej zmluvy
3. presný názov (označenie) aktuálne platnej nájomnej zmluvy
4. výšku odplaty za prenájom pozemku
5. dobu, na akú je nájomná zmluva uzatvorená •
6. ak máte k dispozícii sken aktuálne platnej nájomnej zmluvy a všetky požadované informácie podľa 1 až 5 

vyššie je možné zistiť z nájomnej zmluvy, postačuje mi zaslanie skenu tejto nájomnej zmluvy
7. ak nie je uzatvorená nájomná zmluva k predmetnému pozemku, žiadam o informáciu, o akého dátumu 

nie je uzatvorená nájomná zmluva a v akom štádiu je proces uzatvorenia novej nájomnej zmluvy

Podľa Listu vlastníctva č. 1, okres: Bratislava Jll, obec: Bratislava - Nové Mesto, katastrálne územie: Nové Mesto, 
správcom pozemkov s parcelnými číslami 13057/3 a 13057/4 o výmerách 18 m2, druh: Zastavaná plocha 
a nádvorie je Mestská časť Bratislava -  Nové Mesto, a vlastníkom pozemkov je Hlavné mesto Slovenskej 
republiky Bratislava.

Informáciu žiadam sprístupniť elektronickou poštou na e-mailovú adresu:

Žiadam o potvrdenie prijatia tejto žiadosti.

Za kladné vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem.

S pozdravom



Predmet: FW: Potvrdenie prijatia Vašej žiadosti I-125/2018

Dôležitosť: Vysoká

19. 9. 2018

Dobrý deň, p.

  Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto eviduje Vašu žiadosť o informáciu v zmysle 
zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

zo dňa 03.09.2018, evidovanú v podateľni Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto pod číslom: 
30132/2018,  a v centrálnej evidencii žiadostí o informáciu v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. na 
oddelení organizačnom a evidencie obyvateľov 
pod č. I-125/2018.

  S pozdravom

Oddelenie organizačné a evidencia obyvateľov
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto
Junácka 1
832 91 Bratislava



Vážený pán

všetky informácie požadované pod bodom 1.,2. a 4. písmena a) Vašej žiadosti o poskytnutie informácie, 
ktorá je prílohou tohto mailu, je možné získať z Dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve č. 543/2005 zo dňa 
13.12.2005, ktorý je zverejnený na webovej stránke mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, link: 
https://zverejnovanie.banm.sk/mestska-cast-bratislava-nove-mesto/zmluvy/z2012-175/
Informácie požadované pod bodom 3. a 5. sú zrejmé z priloženého skenu Nájomnej zmluvy.

K bodom 1.- 7. písmena b) Vašej žiadosti uvádzame, že nájomná zmluva k pozemku parc. č. 13057/3 
nebola doteraz uzatvorená a v súčasnosti mestská časť zisťuje vlastnícke vzťahy ku garáži za účelom 
úpravy právneho vzťahu k pozemku.

S pozdravom

oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov
Miestny úrad, Mestská časť Bratislava–Nové Mesto
Junácka 1, 832 91  Bratislava
tel.: 02/49 253 138

www.banm.sk
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N Á J O M N Á  Z M L U V A  
uzavretá podľa § 663 a nasl. Obôi

medzi:

1» PraajinateP: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Junácka ul. č.l 
832 91 Bratislava

zastúpený: starostom Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Ing. Richardom Frimmelom 
bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s. 
číslo účtu: 1800347007/5600 
variabilný symbol: 2154305 
IČO: 603 317

( ďalej len prenajímateľ)

Milan Popelář,

( ďalej len nájomca)

I.

Predmet a účel nájmu

Prenajímateľ, ktorému je zverený výkon správy, prenecháva nájomcovi do 
užívania pozemok v  lokalite Varšavská parc.č. 13057/4, na ktorom má nájomca postavenú 
garáž o  výmere 18 m2 v  katastrálnom území Nové Mesto.
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II

Doba nájmu

Nájom pozemku sa uzatvára na dobu neurčitú, odo dňa 1.01.2005

m.
Nájomné

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ročná úhrada za nájom pozemku je 50,-Sk/m2 za rok 
teda 900,-Sk (slovom: Deväťsto slovenských korún).

2. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť nájomné najneskôr do 31.1. príslušného roku, 
jednorázovým poukazom na účet prenajímateľa.

3. Ak sa nájomca omešká s platením nájomného, prenajímateľ má právo vyúčtovať 
poplatok z omeškania vo výške 0,5 % z dĺžnej sumy za každý deň omeškania.

4. Nájomca je povinný v stanovenej lehote úhradu za nájom a poplatok z omeškania s 
tým súvisiaci uhradiť.

5. Ak sa nájomca omešká s úhradou nájomného viac ako tri mesiace, prenajímateľ 
má právo od tejto zmluvy odstúpiť.

6. Prenajímateľ si vyhradzuje právo v prípade zmeny právnych predpisov upraviť 
nájomné podľa novej právnej úpravy.

7. Nájomca bude uhrádzať ročnú úhradu prenajímateľovi na účet: Dexia banka 
Slovensko a.s., číslo účtu 1800347007/5600, variabilný symbol 2154305.

IV.

Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu

1. Nájomca nie je oprávnený dať predmet zmluvy do prenájmu bez predchádzajúceho 
súhlasu prenajímateľa.
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2. Ak sa nájomca rozhodne vo svojej garáži podnikať, prenajímateľ uzatvorí s 
nájomcom novú zmluvu o nájme.

3. Nájomca je oprávnený vykonať na prenajatom pozemku práce a úkony len so 
súhlasom prenajímateľa.

4. Ak nájomca vykoná na prenajatom pozemku zmeny a zásahy bez súhlasu 
prenajímateľa, je povinný tieto odstrániť na vlastné náklady.

5. Nájomca pri nájme pozemku sa zaväzuje riadiť Všeobecne záväzným nariadením 
č.4/1995 o nakladaní s komunálnym odpadom na území hl. mesta SR Bratislavy, Všeobecne 
záväzným nariadením č.4/1996 o dodržiavam čistoty a poriadku v mestskej časti Bratislava - 
Nové Mesto a Všeobecne záväzným nariadením č. 3/1996 mestskej časti Bratislava - Nové 
Mesto o starostlivosti o zeleň na území Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

V.

Skončenie nájmu

1. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomný vzťah možno ukončiť aj vzájomnou
dohodou.

2. Pre prípad výpovede danej prenajímateľom z dôvodu porušenia zmluvných 
podmienok nájomcom, bola dohodnutá 1-mesačná výpovedná lehota.

3. Prenajímateľ si vyhradzuje právo vypovedať zmluvu s trojmesačnou výpovednou 
lehotou v prípade, že predmet nájmu bude potrebovať na plnenie úlohy a zámerov 
vyplývajúcich zo smerného územného plánu, v prípade obecného záujmu alebo záujmu hl. 
mesta SR Bratislavy.

VI.

Dane a poplatky

1. Nájomca sa zaväzuje, že po dobu nájmu bude riadne a včas platiť dane a poplatky, 
ktoré vyplývajú z príslušných právnych predpisov.



VIL

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany môžu meniť obsah tejto zmluvy, prípadne prijímať dodatky k tejto 
zmluve len písomne po vzájomnej dohode.

2. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu si prečítali, súhlasia s jej obsahom a na 
znak súhlasu ju podpisujú.

3. Zmluva bola vyhotovená v 4-och vyhotoveniach, z ktorých 3 obdrží prenajímateľ a
1 nájomca.

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť odo dňa 
01.01.2005.

V Bratislave, dňa j i .  f x . ^ o r

i

Prenajímateľ: 

Ing. Richard Frimmel w|

Nájomca:



Dodatok & 1
k nájomnej zmluve č. 543/2005 

uzavretej podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka

ls  Prenajímateľ:

âsfcúneaShTlflřir j ̂ ' ^  \

2. Nájomca:

medli:
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 
Junácka ul. č.l 
832 91 Bratislava
starostom Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Ing.Richardom Frimmelom
bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s.
číslo účtu: 1800347007/5600
variabilný symbol: 2130801
špecifický symbol: 2154305
ICO: 603 317

( ďalej len prenajímateľ )

Milan PoDelár.

( ďalej len nájomca)

Prenajímatel a nájomca sa týmto dodatkom č.l k nájomnej zmluve č. 543/2005 dohodli na 
týchto zmenách v Cl.III, bod 1 a 2 zmluvy nasledovne:

č i .  m  
Nájomné

1. Zmluvné strany sa dohodli, že výška ročného nájomného za pozemok vyplývajúci 
z nájomnej zmluvy č.543/2005 uzatvorenej na dobu neurčitú sa týmto dodatkom č 1

k nájomnej zmluve mení v súlade so Zák.č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro 
v slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov na 29 87 € (900 - Sk 1
podľa konverzného kurzu 1€=30,1260 Sk účinného od 1.01.2009. ’ ’

2. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť nájomného bude k 31.03. príslušného roku.

Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy č. 543/2005 zostávajú nezmenené a v platnosti.

E>odatokJ U  k nájomnej zmluve í. 543/2005 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, 
z ktorých tn obdrží prenajímateľ a jedno nájomca.

ľ o i  2009 ad° bÚda platn°Sť 4100111 P°dPisu oboch zmluvných strán a účinnosť odo dňa

V Bratislave, dňa: 28.10.2008

Prenajímateľ:
Ing. Richard Frimmei
starosta mestskej časti 
Bratislava - Nové Mesto

Nájomca:
✓ / f
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