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Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schvaľuje
nájom pozemkov parc. č. 3058/9, parc. č. 3058/8 a parc. č. 3058/7 v k. ú. Dúbravka
pod obchodnými priestormi na Trhovej ulici spolu vo výmere 177 m2, za nájomné vo výške
16 Eur/m2/rok, (spolu 2 832,- EUR ročne) a nájom pozemkov parc. č. 3058/27, 28 a 29 v k. ú.
Dúbravka pod terasou spolu vo výmere 67 m2, za nájomné vo výške 12 EUR/m2/rok, (spolu
804,- EUR ročne), t. z. spolu za celý predmet nájmu vo výške 3 636,- EUR ročne, ako prípad
hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov spoločnosti NICE DAY, s.r.o., IČO: 46 642 463, na dobu
neurčitú s podmienkami, že:
1. Nájomná zmluva bude podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom
zastupiteľstve. V prípade, ak nájomná zmluva nebude v tejto lehote podpísaná, toto
uznesenie stratí platnosť.
2. Nájomca doplatí sumu vo výške alikvotnej časti nájomného za užívanie pozemkov
za obdobie odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva k stavbe ležiacej na uvedených
pozemkoch až po dobu uzatvorenia nájomnej zmluvy.
Dôvodová správa
Skutkový stav:
Listom zo dňa 05.02.2021 podal konateľ spoločnosti EUPHORIA GASTRO, s.r.o.
(prevádzkovateľ reštaurácie Pizza Mizza) výpoveď zmluvy č. 142/2006 o nájme pozemkov,
predmetom ktorej bol nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na Trhovej ulici:
- parc. č. 3058/9 vo výmere 88 m2,
- parc. č. 3058/8 vo výmere 44 m2,
- parc. č. 3058/7 vo výmere 45 m2.
Pozemky sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverené do správy mestskej časti
Bratislava-Dúbravka zverovacím protokolom č. 21/96 ku dňu 12.9.1996 a sú zapísané
na LV č. 1381.
Pozemky sa nachádzajú pod stavbami súp. č. 3371,3370 a 3339 (bývalou reštauráciou PIZZA
MIZZA), ktorú spoločnosť EUPHORIA GASTRO, s. r. o. predala novému nadobúdateľovi spoločnosti NICE Day, s.r.o..
Dňa 25.02.2021 Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor povolil vklad vlastníckeho
práva k stavbe súp. č. 3371 na parcele 3058/7, k stavbe súp. č. 3370 na parcele č. 3058/8
a stavbe súp. č. 3339 na parc. č. 3058/9 na nového nadobúdateľa – spoločnosť NICE Day, s.r.o..
K tomuto dňu bol dohodou ukončený nájomný vzťah k pozemkom pod stavbou
so spoločnosťou EUPHORIA GASTRO, s.r.o..
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Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné vysporiadať vzťah k pozemkom
pod stavbou/stavbami vo vlastníctve NICE DAY, s. r. o.. Stavba bude využívaná ako
reštauračné zariadenie.
Zároveň je potrebné vysporiadať pozemky parc. č. 3058/27, parc. č. 3058/28 a parc.
č. 3058/29 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 67 m2, na ktorých je terasa k reštauračnému
zariadeniu. Pozemky sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy – zverené do správy
mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Nájomné za pozemky je stanovené nasledovne:
- pozemky pod stavbou vo výške 16,00 EUR/m2/rok, čo pri celkovej výmere 177 m2
predstavuje sumu 2 832,- EUR/rok a
- pozemky pod terasou vo výške 12,00 EUR/m2/rok, čo pri celkovej výmere terasy 67 m2
predstavuje sumu 804,- EUR/rok.
Nájomné za celý predmet nájmu predstavuje sumu 3 636,- EUR ročne a je stanovené
na základe schváleného sadzobníka cien tvoriaceho prílohu zásad hospodárenia a nakladania
s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava - Dúbravka a s majetkom zvereným jej
do správy hlavným mestom SR Bratislavou, schváleného miestnym zastupiteľstvom
Uznesením č. 288/2018 zo dňa 17.04.2018. V cene nájmu nie sú započítané zálohové platby
za služby spojené s nájmom.
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
Spoločnosť NICE DAY, s.r.o. je výlučným vlastníkom stavieb stojacich na pozemkoch,
ktoré je potrebné vysporiadať prostredníctvom nájmu.
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Uznesenie MR č. 100/2021 zo dňa 08.06.2021:
Miestna rada odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schváliť
nájom pozemkov parc. č. 3058/9, parc. č. 3058/8 a parc. č. 3058/7 v k. ú. Dúbravka
pod obchodnými priestormi na Trhovej ulici spolu vo výmere 177 m2, a nájom pozemkov
parc. č. 3058/27, 28 a 29 v k. ú. Dúbravka pod terasou spolu vo výmere 67 m2 spoločnosti NICE
DAY, s.r.o. na dobu neurčitú, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie
prítomní:
5

za:

5

proti:

0

zdržali sa:

0

nehlasovali:

0

Stanovisko komisie legislatívnoprávnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom:
Komisia legislatívno-právna, mandátová a hospodárenia s majetkom odporúča Miestnemu
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schváliť
nájom pozemkov parc. č. 3058/9, parc. č. 3058/8 a parc. č. 3058/7 v k. ú. Dúbravka
pod obchodnými priestormi na Trhovej ulici spolu vo výmere 177 m2, a nájom pozemkov
parc. č. 3058/27, 28 a 29 v k. ú. Dúbravka pod terasou spolu vo výmere 67 m2 spoločnosti NICE
DAY, s.r.o. na dobu neurčitú, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie
Prítomní: 4

za:

4

proti:

0

zdržal sa:

0

Stanovisko ekonomickej komisie:
Ekonomická komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schváliť
nájom pozemkov parc. č. 3058/9, parc. č. 3058/8 a parc. č. 3058/7 v k. ú. Dúbravka
pod obchodnými priestormi na Trhovej ulici spolu vo výmere 177 m2, a nájom pozemkov
parc. č. 3058/27, 28 a 29 v k. ú. Dúbravka pod terasou spolu vo výmere 67 m2 spoločnosti NICE
DAY, s.r.o. na dobu neurčitú, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie
Prítomní: 8

za:

8

proti:

0

4

zdržal sa:

0
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Adresát

Miestny úřad mestskcj ča-iti Bratislava-í^úbfavka
odd.majelkovoprávnc a legislativně
Žatevná č.2, 844 02 Bratislava

Věc: Výpověď y.niluvy c.142/20(16 o prcnájmc poxcmkov
Nájomcn:

EUPHORIA CASTRO s r.o.
Trhová 21-24,841 Ol Bratislava

(IČO): 35824484

Prenajfmatel':

Miestny úřad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2241/2 Bratislava 844 02
odd.majetkovoprávne a legislativně

Na Základe zmluvy č. 142/2006 o prenájme pozemkov uzavretej medzi prenajímaterom a nájomcom zo
dna: 19.09.2006 vznikal prenájom pozemkov: parc.č.3058/9 o výměre 88m2 - parc.č.3058/8 o
výměre 44m2 - parc.č.3058/7 o výměre 45m2 - parc.č.3058/3 část' pozemku.
Týmto vypovedám nájomný vzťah na vyššie uvedené pozemky k 25.01.2021
Prilohy:List vlastnictva
Kupná zmluva

Bankový výpis

V Bratislavě dňa:05.02.2021

podpis nájom

EUPHDRI@GASTRO
Trhová 21-24. 841 01 Bratislava

IČO: 35824484, 1C DPH:SK 2021603683
-I-

\í W^(ky{^

^

KUPNÁ ZMLUVA

SfTcS^i588 a nasl-obiianskeho zákonníka C. 40/1964 Zb., v znění neskoršfch predpisov
PREDÁVAJÚCI:

EUPHORIA GASTROs.r.o.
zastúpenie: Marek Kriška - konatel'

sídlo: Trhová 21-24,841 Ol Bratislava
IČO: 35 824 484

DIČ DPH: SK2021603683
Zapísaný o OR OS BA I. vložka 25339/B, oddiel Sro

/ ďalej len predávajúci na straně jednej /
a

KUPUJÚCI:

NICE DAY, s.r.o.
zastúpenie: Guangwei Zhang - konatel'

sídlo: Námestie slobody 3114/21A, 022 Ol Čadca

^

IČO: 46 642 463
DIČ DPH: SK2023503053
Zapísaný o OR OS Žilina, vložka 56575/L, oddiel Sro
/ďalej len kupujúci na straně druhej /

sa dna 18.01.2021 dohodli na uzavřeli kúpnej zmluvy, ktorú uzatvárajú
dobrovol'ne, slobodne, vážné, bez skutkového a právneho omylu při plnej
spósobilosti k právnym úkonom
následovně:

Článek I
Předmět zmluvy

l. Predmetom zmluvy je převod vlastníctva nasledujúcich nehnuteFností:

a.) na LV č. 4416, vedený Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor,
pre okres: Bratislava IV, obec BA m .č. Dúbravka, katastrálně územie Dúbravka a
to:

stavba s popisem stavby Trhovisko-Polianka, blok D-priestor 24, so
súpisným č. 3371, která je postavená na pozemku, parcela registra „C", spár.
číslem 3058/7, v podiele 1/1, t. j. vcelku,

b.) na LV č. 4417, vedený Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor,
pre okres: Bratislava IV, obec BA m .č. Dúbravka, katasti-álne územie Dúbravka a
to:

l

stavba s popisem stavby Trhovisko-Polianka, blok D-priestor 23, so
súpisným č. 3370, ktorá je postavená na pozemku, parcela registra „C", s par.
číslem 3058/8, v podiele 1/1, t. j. vcelku

c.) na LV č. 4268, vedený Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor,

pre okres: Bratislava IV, obec BA m .č. Dúbravka, katastrálně územie Dúbravka a
to:

stavba s popisem stavby Trhovisko-Polianka, blok D-priestor 21, 22, so
súpisným č. 3339, která je postavená na pozemku, parcela registra „C", s par.
číslem 3058/9, v podiele 1/1, t. j. vcelku,

(ďalej len „nehnuteFnosti").

?-.

Článek II
Technický stav

sa obeznámil s technickým a právnym stavom nehnuteFností, ich
vybavením a pozemku na ktorom stoja, tento stav je mu na
osobnej obhliadky dobré známy, bene ho na vedomie, súhlasí s ním
a v tomto stave ho kupuje a přebere.
Článek III
Popis stavby

l. Stavby, Trhovisko-Polianka, blok D-priestor 24, so súpisným č. 3371,
Trhovisko-Polianka, blok D-priestor 23, so súpisným č. 3370 a TrhoviskoPolianka, blok D-priestor 21, 22, so súpisným č. 3339, je spojený priestor pře
reštauráciu „Pizza Mizza". Na l. NP sa nachádza reštaurácia s barom, dámské
a pánské WC, kuchyňa, chladiarenská miestnosť, mraziarenská miestnosť, WC
pre zamestnancov, miestnosť pre upratovačku a chodba. Na 2. NP sa nachádza
chodba, kancelária, miestnosť pře personál, WC, sprcha a tri sklady. Celková
podlahová plocha je 221,35 m2 (l. NP 153,88 m2 a2. NP 67,47 m2).

2. Súčasťou stavieb je jej vnútomé vybavenie a to : rozvody elektrické) inštalácie
od elektroměru, rozvody vody a rozvody kanalizácie a príslušné zriaďovacie

předměty.

ČIánok IV
Cena stavby

l. Predávajúci předává uvedené nehnuteFnosť pod článkom I ods. l so všetkým
zákonným príslušenstvom, so všetkými právami a povinnosťami tak, ako sám
předávánu nehnuteFnosť užíval kupujúcemu do jeho výlučného vlastnícfrva

učtu:

, z prostriedkov čerpaného úvěru a to

bezo
stanovených pře čerpáme úvěru,
najneskór v leháte 15 dní od podpisu tejto zmluvy.
Článek VI
Práva a povinnosti zmluvných stráň

l. Predávajúci fyzicky uvol'ni nehnuteFnosť uvedenu v článku I. bod l. tejto
zmluvy a odevzdá kl'uce od tejto nehnutel'nosti kupujúcemu v den zaplatenia celej
kúpnej ceny.

2. Predávajúci sa zavazuje, že ku dnu odovzdania předmětu převodu
kupujúcemu má vyrovnané všetky poplatky spojené s užíváním předmětu převodu
a to poplatky za spotřebu elektrickej energie, OLO, vodu a miestnu daň.
3. Při odevzdávání předmětu převodu predávajúci a kupujúci spisu
Zápisnicu o odevzdaní a převzati, ktorá bude obsahovať aj odpočty meracích
zariadení (energii a vody) a ich číselné označenia.

4. Predávajúci a kupujúci sa zavazujú spoločne sa odhlásiť a prihlásiť k
odběru elektrické energie a vody.

Článok Vil
Osobitné ustanovenia

l.

a.) Predávajúci vyhlašuje, že na predávanej nehnuteFnosti sa neviažu žiadne

»

dlhy, věcné břemena a iné ťarchy a súčasne predávajúci čestné vyhlašuje, že
mu nie sú známe také závady a skutočnosti týkajúce sa předmětu převodu, na
ktoré by mál kupujúceho upozomiť.
b.) Kupujúci vyhlašuje, že mu je stav nehnutel'nosti známy a v takomto stave ju
kupuje.

C.) Kupujúci vyhlašuje, že ku dnu podpisu tejto zmluvy splnil za účelom úhrady

tretej časti kúpnej ceny všetky podmienky čerpania úvěru s výnimkou

podmienok, ktoré výslovné súvisia s katastrálnym konáním o podaní návrhu
na vklad záložného práva na príslušný kataster nehnuteťností.

d.) Vlastmctvo nehnutel'nosti prechádza na kupujúceho dňom zápisu na
Okresnom úřade Bratislava, odbor katastrálny, pře obec BA - m. č. Dúbravka,
katastrálně územie Dúbravka, okres Bratislava TV.

e.) Účastnící beru na vedomie, že podpisom tejto zmluvy sú svojimi prejavmi
viazam až do právoplatnosti zmluyyjej registráciou.

f.) Návrh na vklad sa uskutočm zo strany predávajúceho do 15 dm po podpise
tejto zmluvy za podmienky úhrady kúpnej ceny v celom rozsahu, mak do 5
dní ódo dna úhrady kúpnej ceny v celom rozsahu.
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; správca: ORMIS, s.r.o., Plachého 7,'841 02 Bratislava 841.

2. Predávajúci vyhlašuje a zaručuje kupujúcemu, že ku dnu podpisu tejto zmluvy
je pravdivý stav uvedený v bode l. tohto článku a súčasnesa zavazuje, že tento

stav přetrvá bez zmien do momentu právoplatného rozhodnutia Okresného
úřadu Bratislava, odbor katastrálny o povolení vkladu vlastnických práv

kupujúceho k předmětu převodu.
3. Predávajúci sa zavazuje zdržať akychkol'vek konaní, od momentu podpisu tejto
zmluvy do momentu právoplatného rozhodnutia Okresného úřadu Bratislava,
odbor katastrálny o povolení vkladu vlastnických práv kupujúceho k předmětu
převodu, ktoré by boli v rozpore s vyhlášením v bode l. a 2. tohoto článku.
4. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy zavázujú v rovnakom
rozsahu a obsahu všetkých právnych nástupcov, tak na straně predávajúceho
ako i na straně kupujúceho.

5. Účastníci tejto Zmluvy sa dohodli na nasledovnom plátění poplatkov a
výdavkov:

a/ predávajúci zabezpečí vyhotovenie všetkých právnych zmluv a úkonov
sívisiacich s predajom uvedenej nehnutel'nosti vrátane Návrhu na vklad a
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^stúP'fínancujúcej
ť; 'V^takom"^ade~Je
ť, abyavy.
zo strany
banky kupujúceho
tót„bJn°.dk,Ia±!
,ksPa,ťvz«-"
""ávr^
T"vSC'
'
"ZfaZUJ'
p
Z
kk nehnutefností,
STS!' resp.kzániku.^"ího'
p
ráva
fTnanc^cej
b^'
^
pujS
ak bol jeho vklad povolena
Článek Vlil

Nadobudnutíe vlastníctva

l. Kupuj
nadobudne
do svoj
o výleuníčného
předmět
dňom
právoplúciatnosti
rozhodnuti
a o hpovol
vkladuvlavlstníctva
astnického
právapřevodu
na Okresnom
úřade Bratislava, katastrálny odbor.

Článek IX
Závěrečné ustanovenia

l. Táto zmluva nadobúda platnost' dňomjej podpisu oboma zmluvnými stranami.
Účastníci tejto zmluvy sa oboznámili s jej obsahom a prehlasujú, že sa zhoduje
s prejavom ich slobodnej vole a na znak súhlasu tuto zmluvu podpísali.

2. nápadné
Kupujúcínevýhodných
apredávajúcipodmi
vyhlaesujnok,ú,zmlže uzmlvu usivaprečítal
neboli,ajeuzatvorená
vti
e
sni
za
j obsah rozumejú a na
znak"Zmfuw
súhlasu
3. ÚČastníci
beru na vedomíe,zmluvu
že sú svojimi zmlpodpisujú.
uvnymj prejavmi viazam

až ~do"povoÍenia~ vkladu vlastnického práva k nehnuternosti príslušným

4-5^22S"s5?!^SS
5?S$S^S^^Ł^

zmluvy
v
rukách
Pyedáv^uc;hf',S
^1^^^^
na
rovnopisu;
baňte"
bezodkla^po^po^
t^
^,
^•;"^^
Okresný úřad, katastrálny odbor po
úcemu po úhradě
cele^kuPne^cen,^^ádzai
úcej dohodě zmluvných
stráň
5.kupuj
TútoZmluvuje
možné
meniť lenP° ^eac^^^~oboma
zmluvn^

formou"p>;somného~dodatku, ktorý musí byt7
., ^.j^^^ňceeftyústné
6. stranami.
T:to'"Zmluva, "ahrádza^vi
Pre,d^jíi^písomné
ůst^,jLP'sT'dojednania
p^dmuefa"^to"
alebo predchádzajúce
Zmluvy a jeho plnenia.

7. Zmluvné strany si budu poskytovať až do převodu vlastnického práva k
nehnutelnosti v prospěch kupujúceho všetku potrebnú súčinnosť, najma pri
konaní o Vklade na príslušnom Okresnom úřade odbor katastrálny.

8. Kupujúci a Predávajúci zároveň vyhlasujú, že ich zmluvná voFnosť nie je
obmedzená.

Bratislava 18.01.2021

PREDÁVAJUCI

KUPUJÚCI:
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