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Miestny �rad mestskej časti Bratislava-Petržalka
�tvar miestneho kontrol�ra 

Správa 
z mimoriadnej kontroly s�ladu uzavretia zmluvy na pren�jom pozemku

na Macharovej ulici na �čely parkoviska pre odťahov� službu spoločnosti Car Towing, a.s. 
a jej zmien so z�konom o majetku obc�  

V s�lade s ustanoven�m � 18d ods. 2, p�sm. a) z�kona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriaden� v znen� neskorš�ch zmien a doplnkov, uznesen�m Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti  Bratislava-Petržalka č�slo 461 schv�len�m dňa 24. novembra 
2009 a na z�klade pr�kazu miestneho kontrol�ra č�slo 13/2009 zo dňa 7. decembra 2009 
vykonali kontrol�ri �tvaru miestneho kontrol�ra mimoriadnu kontrolu s�ladu uzavretia 
zmluvy na pren�jom pozemku na Macharovej ulici na �čely parkoviska pre odťahov� službu 
spoločnosti Car Towing, a.s. a jej zmien so z�konom č. 138/1991 Zb., o majetku obc�, v znen� 
neskorš�ch predpisov. Kontrola bola vykonan� v čase od 7. decembra 2009 do 8. janu�ra 
2010. 

Cieľom kontroly bolo zistiť, či uzavretie zmluvy na pren�jom pozemku na Macharovej 
ulici na �čely parkoviska pre spoločnosť Car Towing, a.s. a jej dodatok, nie je v rozpore 
s ustanoveniami z�kona č. 138/1991 Zb., o majetku obc�, v znen� neskorš�ch predpisov.

Kontrolou bolo zisten�: 
Obchodn� spoločnosť Car Towing, a.s. so s�dlom Špit�lska 27, 811 08 Bratislava, 

požiadala listom doručen�m 6. apr�la 2009 starostu Mestskej časti Bratislava-Petržalka 
o pren�jom: „pozemku parceln� č�slo 4696 a 4694/2-5, zap�san�ho na LV č. 1748, Kataster 
hl. mesta SR Bratislava, okres Bratislava V, obec Bratislava-mestsk� časť Petržalka, 
katastr�lne �zemie Petržalka, za �čelom zriadenia odstavnej parkovacej plochy s dispečingom 
pre odťahov� službu motorov�ch vozidiel v Bratislave s možnosťou využitia Mestskej časti 
Petržalka ako odstavnej parkovacej plochy pre n�kladn� vozidl�.“

Podľa V�pisu z obchodn�ho registra Okresn�ho s�du Bratislava I zo dňa 30. j�la 2009 
obchodn� spoločnosť Car Towing bola založen� ako s�kromn� akciov� spoločnosť 
zakladateľskou zmluvou zo dňa 6. febru�ra 2009 vo forme not�rskej z�pisnice a zap�san� do 
obchodn�ho registra dňa 5. marca 2009.  

Žiadosť obchodnej spoločnosti Car Towing, a.s. o pren�jom pozemku bola podľa 
dostupn�ch dokladov prerokovan� v operat�vnej porade starostu dňa 27. apr�la 2009 a dňa 25. 
m�ja 2009. Podľa z�znamu vyhotoven�ho z operat�vnej porady starostu konanej 25. m�ja 
2009 obaja z�stupcovia starostu vyjadrili nes�hlasn� stanovisko k pren�jmu pozemku pre 
spoločnosť Car Towing, a.s.

Žiadosť o pren�jom parkoviska bola pridelen� na vybavenie oddeleniu nakladania 
s majetkom, refer�tu spr�vy miestneho majetku. Dňa 28. apr�la 2009 požiadalo toto oddelenie 
o vyjadrenie k pren�jmu oddelenie �zemn�ho rozvoja a dopravy. Oddelenie �zemn�ho 
rozvoja a dopravy vo svojom vyjadren� z 11. m�ja 2009 uv�dza: „Podľa platn�ho �zemn�ho 
pl�nu hlavn�ho mesta SR Bratislavy s� predmetn� pozemky s�časťou stabilizovan�ho �zemia 
určen�ho na funkčn� využitie �zemia – viacpodlažn� z�stavba obytn�ho �zemia, k�d 101. 
Parkovisko na pozemku parc. č. 4696 bolo vybudovan� a skolaudovan� ako verejn� 
parkovisko pre potreby obyvateľov obytn�ho s�boru Dvory IV. Toto parkovisko sa nach�dza v 
„Z�ne 30“ s obmedzen�m vjazdu n�kladn�ch vozidiel okrem z�sobovania, pr�stupn� miestnou 
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komunik�ciou s dopravn�mi prahmi a š�rkov�m usporiadan�m nezodpovedaj�cim pre prejazd 
n�kladn�ch vozidiel a vozidiel s pr�vesom. Na pozemkoch parc. č. 4694/2-5 je umiestnen� 
dočasn� pr�stupov� komunik�cia k stavbe VISTA TOWER – polyfunkčn� objekt. Vzhľadom na 
uveden� skutočnosti nes�hlas�me s pren�jmom pozemkov v k.�. Petržalka, parc. č. 4696 
a 4694/2-5 za �čelom zriadenia odstavnej parkovacej plochy s dispečingom pre odťahov� 
službu motorov�ch vozidiel v Bratislave, s možnosťou využitia ako odstavnej parkovacej 
plochy pre n�kladn� vozidl�.“

Na z�klade citovan�ho vyjadrenia oddelenie nakladania s majetkom pripravilo 
spoločnosti Car Towing, a.s. dňa 18. m�ja 2009 zamietav� odpoveď na jej žiadosť. T�to však 
nebola starostom podp�san� a n�sledne ani expedovan� žiadateľovi. 

Dňa 29. j�na 2009 podp�sali zmluvn� strany, Mestsk� časť Bratislava-Petržalka,  
zast�pen� Milanom Ft�čnikom, starostom a Car Towing, a.s., Špit�lska 27 Bratislava, 
zast�pen� Mgr. Radovanom Valentom, členom predstavenstva, „Zmluvu č. 08-40/2009
o n�jme pozemku, uzatvoren� v zmysle � 663 a ďalš�ch pr�slušn�ch ustanoven� Občianskeho 
z�konn�ka“, v ktorej je špecifikovan� :

 v čl�nku I, predmet n�jmu 
1. Predmetom n�jmu je pozemok v katastr�lnom �zem� Petržalka, parc. č. 4696 o v�mere 

2067 m2, zastavan� plochy a n�dvoria, zap�san� na liste vlastn�ctva č�slo 1748. 
Vlastn�kom predmetn�ho pozemku je hlavn� mesto SR Bratislava, zveren� je protokolom 
č. 29-92 zo dňa 1. augusta 1992 do spr�vy Mestskej časti Bratislava-Petržalka.

2. Predmet n�jmu uveden� v ods. 1., tohto čl�nku prenaj�mateľ d�va n�jomcovi do n�jmu 
v zmysle Štat�tu hlavn�ho mesta SR Bratislavy. 
 v čl�nku II, �čel n�jmu  
N�jomca preber� do n�jmu pozemok v katastr�lnom �zem�  Petržalka (čl. I, ods. 1), na 
ktorom je vybudovan� bet�nov� parkovisko na Macharovej ul. Parkovisko bude sl�žiť 
ako odstavn� parkovacia plocha pre osobn� automobily s dispečingom pre odťahov� 
službu motorov�ch vozidiel v Bratislave. 
 v čl�nku III, doba n�jmu  

1. Doba n�jmu po dohode zmluvn�ch str�n sa stanovuje od 1. j�la 2009 do 30. j�na 2014.
Doba n�jmu m�že byť predĺžen� p�somne so s�hlasom obidvoch zmluvn�ch str�n. 

2. V pr�pade, ak n�jomca bude mať z�ujem už�vať predmet n�jmu (čl. I, ods. 1, zmluvy) aj 
po skončen� doby n�jmu (ods. 1, tohto čl�nku), je povinn� p�somne požiadať 
prenaj�mateľa najnesk�r 60 dn� pred skončen�m doby n�jmu o jej predĺženie.

3. N�jomca bez predch�dzaj�ceho s�hlasu prenaj�mateľa nie je opr�vnen� predmet n�jmu 
dať do podn�jmu tretej osobe. 
 v čl�nku IV, �hrada n�jmu  

1. N�jomn� za pren�jom nehnuteľnost� – pozemku (čl. I, ods. 1, zmluvy) je určen� 
dohodou zmluvn�ch str�n na 10,13€/m2 (t.j. 10,13 x 2067 m2) v s�lade so z�konom č. 
18/1996 Z.z. o cen�ch v znen� neskorš�ch predpisov a ostatn�mi platn�mi všeobecne 
z�v�zn�mi pr�vnymi predpismi. 

2. N�jomca ročn� n�jomn� vo v�ške 20.938,70 € sa zav�zuje uhr�dzať polročne, vždy do 
15. janu�ra a 15. j�la pr�slušn�ho kalend�rneho roku, za ktor� sa m� n�jomn� zaplatiť, 
v prospech prenaj�mateľa na pr�jmov� �čet.

3. Pomern� časť n�jomn�ho na rok 2009 vo v�ške 10.469,35€ treba uhradiť do 15 dn� od 
podp�sania tejto zmluvy oboma zmluvn�mi stranami.

4. V pr�pade omeškania s �hradou n�jomn�ho sa n�jomca zav�zuje zaplatiť �rok 
z omeškania vypoč�tan� v s�lade s � 3 Nariadenia vl�dy SR č. 586/2008 Z.z., ktor�m sa 
men� a dopĺňa nariadenie vl�dy SR č. 87/1995 Z.z., ktor�m sa vykon�vaj� niektor� 
ustanovenia Občianskeho z�konn�ka. 
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5. Zmluvn� strany sa dohodli, že prenaj�mateľ je opr�vnen� s možn�m pohybom cien, 
mierou infl�cie alebo zmenami cenov�ch predpisov upraviť v�šku n�jomn�ho 
minim�lne o v�šku infl�cie vyhl�senou Štatistick�m �radom Slovenskej republiky. 
 v čl�nku V, platnosť zmluvy  

1. Zmluva nadob�da platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvn�ch str�n s t�m, že n�jomn� 
vzťah zač�na plyn�ť dňom 1. j�la 2009.

2. Zmeny alebo doplnky k tejto zmluve je možn� vykonať len na z�klade dohody 
zmluvn�ch str�n formou p�somn�ho dodatku k tejto zmluve, ktor� je podp�san� oboma 
zmluvn�mi stranami. 
 v čl�nku VI, ukončenie n�jmu  

1. N�jomn� vzťah založen� touto zmluvou zanikne: 
a/ uplynut�m času, na ktor� bol dohodnut�
b/ dohodou zmluvn�ch str�n
c/ v�poveďou zo strany prenaj�mateľa v pr�pade, ak n�jomca už�va prenajat� pozemok 

(čl. I, ods. 1, zmluvy) na in�, než dohodnut� �čel (čl. II, zmluvy), z d�vodu realiz�cie 
investičn�ho z�meru prenaj�mateľa, alebo ak n�jomca riadne neuhr�dza n�jomn� (čl. 
IV, zmluvy).

2. V�povedn� doba v pr�pade z�niku n�jomn�ho vzťahu podľa ods.1, p�sm. c, tohto čl�nku je 
tri mesiace a zač�na plyn�ť prv�m dňom mesiaca nasleduj�ceho po doručen� v�povede 
druhej zmluvnej strane. 

3. V pr�pade ukončenia n�jomn�ho vzťahu uplynut�m času, na ktor� bol n�jom dohodnut�, 
dohodou zmluvn�ch str�n alebo v�poveďou (ods. 1, p�sm. c, tohto čl�nku), sa n�jomca 
zav�zuje predmet n�jmu (čl. I, ods. 1, zmluvy) dať do p�vodn�ho stavu bez n�roku na 
n�hradu n�kladov a formou p�somn�ho z�pisu odovzdať prenaj�mateľovi najnesk�r 
v lehote do 15 dn� od ukončenia n�jomn�ho vzťahu. 

Na z�klade zisten�ch skutočnosti je možn� konštatovať, že zmluva uzatvoren� na 
pren�jom pozemku na Macharovej ulici medzi Mestskou časťou Bratislava-Petržalka, ako 
prenaj�mateľom, a obchodnou spoločnosťou Car Towing, a.s., ako n�jomcom, bola podp�san� 
zmluvn�mi stranami v s�lade s ustanoveniami z�kona č. 138/1991 Zb., pretože uzatv�ranie 
t�chto zmluvn�ch vzťahov bolo v tom čase legit�mnou p�sobnosťou štatut�rneho z�stupcu t.j. 
starostu. V čase uzatvorenia a podp�sania n�jomnej zmluvy dňa 29. j�na 2009, nebola ešte
�činn� novela z�kona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obc� v znen� neskorš�ch predpisov. 
Z�kon NR SR č. 258/2009 Z.z. ktor�m sa men� a dopĺňa z�kon SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obc� nadobudol �činnosť dňa 1. j�la 2009.    

K „Zmluve č. 08-40/2009“ bol do s�časnej doby uzatvoren� jeden dodatok a to z d�vodu 
zistenia, že Mestsk� časť Bratislava-Petržalka nem� zveren� pozemok parc. č. 4696, ale iba 
zastavan� plochu – parkovisko nach�dzaj�ce sa na uvedenom pozemku. T�to skutočnosť bola 
zisten� pri podan� žiadosti o oplotenie prenajat�ho pozemku spoločnosťou Car Towing, a.s. zo 
dňa 20. okt�bra 2009. S�časne bolo zisten�, že na časti parcely susediacej s pozemkom parc. 
č. 4694/4 je v š�rke 2 metre po celej dĺžke pozemku umiestnen� a rozhodnut�m č. 12-
09/5714/DG2/Ma-2 zo dňa 25. m�ja 2009, ktor� nadobudlo  pr�voplatnosť dňa 24. j�na 2009, 
povolen� stavba „Dočasn� pr�stupov� komunik�cia k stavbe VISTA TOWER polyfunkčn� 
objekt – apartm�nov� hotel“. Časť oplotenia na pozemku parc. č. 4696 je navrhnut� tak, že by 
bolo realizovan� v trase povolenej komunik�cie. 

Na z�klade t�chto skutočnost� bol dňa 29. okt�bra 2009 k „Zmluve č. 08-40/2009“ 
medzi zmluvn�mi stranami Mestsk� časť Bratislava-Petržalka (prenaj�mateľ) a Car Towing, 
a.s. (n�jomca) podp�san� „Dodatok č. l k zmluve č. 08-40-2009“ o n�jme stavby –
parkoviska. T�mto dodatkom sa men�:



5

 znenie čl�nku I, predmet n�jmu 
Predmetom n�jmu je stavba – parkovisko v katastr�lnom �zem� Petržalka, postaven� na časti 
pozemku, časť parc. č. 4696 o v�mere 1939m2, zastavan� plochy a n�dvoria, vyznačen� 
v projekte stavby z okt�bra 2009, spracovateľ architekt Martin Hoza. 

 znenie čl�nku IV, �hrada n�jmu  
1. N�jomn� za pren�jom nehnuteľnost� – pozemku (čl. I, ods. 1, zmluvy) je určen� dohodou 

zmluvn�ch str�n na 10,13 €/m2 ročne (t.j. 10,13 € x 1939 m2) v s�lade so z�konom 
č. 18/1996 Z.z. o cen�ch v znen� neskorš�ch predpisov a ostatn�mi platn�mi všeobecne 
z�v�zn�mi pr�vnymi predpismi. 

2. N�jomca ročn� n�jomn� vo v�ške 19.642,07 € sa zav�zuje uhr�dzať polročne, vždy do 
15. janu�ra a 15. j�la pr�slušn�ho kalend�rneho roku, za ktor� sa m� n�jomn� zaplatiť, 
v prospech prenaj�mateľa na pr�jmov� �čet.

3. Pomern� časť n�jomn�ho za rok 2009 vo v�ške 9.821,03 € treba uhradiť do 15. dn� od 
podp�sania tejto zmluvy oboma zmluvn�mi stranami.  
 znenie čl�nku VII, osobitn� ustanovenia

N�jomca nie je opr�vnen� realizovať stavebn� �pravy na predmete n�jmu bez s�hlasu 
prenaj�mateľa. 

Dňa 29. okt�bra 2009 (term�n podp�sania „Dodatku č. l k zmluve č. 08-40-2009“) boli 
�činn� ustanovenia z�kona č. 258/2009 Z.z., ktor�m sa men� a dopĺňa z�kon SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obc�, v platnom znen�. Aj podľa novelizovan�ho z�kona ma na uzatv�ranie 
zmluvn�ch vzťahov v oblasti spr�vy majetku obce legitimitu štatut�rny z�stupca. Jeho 
legitimita a zmluvn� voľnosť je avšak limitovan�, najm� � 9a, ods.9, z�kona č. 138/1991 Zb., 
podľa ktor�ho je obec povinn� ustanovenia tohto paragrafu primerane uplatniť aj pri 
prenech�van� majetku obce do n�jmu, a to najmenej za tak� n�jomn�, za ak� sa v tom čase a 
na tom mieste obvykle prenech�vaj� do n�jmu na dohodnut� �čel rovnak� alebo porovnateľn� 
veci, okrem :
- hnuteľnej veci vo vlastn�ctve obce, ktorej zostatkov� cena je nižšia ako 3 500 €,
- n�jmu majetku obce, ktor�ho trvanie s t�m ist�m n�jomcom neprekroč� desať dn� v 

kalend�rnom mesiaci,
- pr�padov hodn�ch osobitn�ho zreteľa, o ktor�ch obecn� zastupiteľstvo rozhodne 

trojp�tinovou v�čšinou pr�tomn�ch poslancov.

Keďže uzatvoren�m a podp�san�m „Dodatok č. l k zmluve č. 08-40-2009“ sa t�mto 
dodatkom menilo aj znenie čl�nku IV (�hrada n�jmu) bolo povinnosťou obce pri zmene tohto 
čl�nku uplatniť aj znenie � 9a, ods. 9, z�kona č. 138/1991 Zb., o majetku obc� a v�šku 
n�jomn�ho dohodn�ť „za tak� n�jomn�, za ak� sa v tom čase a na tom mieste obvykle 
prenech�vaj� do n�jmu na dohodnut� �čel rovnak� alebo porovnateľn� veci“.
Prenajat� nehnuteľnosť m� sl�žiť ako „odstavn� parkovacia plocha pre osobn� automobily 
pre odťahov� službu motorov�ch vozidiel v Bratislave“ a preto na pos�denie, či n�jomn� 
dohodnut� v čl�nku IV, je uzatvoren� v s�lade so znen�m � 9a, ods. 9, z�kona č. 138/1991 
Zb., bolo potrebn� jeho porovnanie s cenami za n�jom odstavn�ch parkovac�ch pl�ch pre 
osobn� automobily v Mestskej časti Bratislava-Petržalka, v roku 2009. Z dostupn�ch zdrojov 
(mimo realitn�ch kancel�ri�)  boli z�skan� len dva relevantn� �daje :

- Biznisuite, Romanova ulica č. 48, vyhraden� nekryt� parkovacie stojisko pre 
podnikateľsk� subjekty - 50 € za miesto na mesiac, čo predstavuje 48 € za m2 na rok,

- Mestsk� časť Bratislava-Petržalka, Kutl�kova 17, vyhraden� parkovacie miesto pre 
fyzick� osoby - 626,34 € za miesto na rok, čo predstavuje 50,10 € za m2 na rok.
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Porovnan�m t�chto cien s cenou n�jmu dohodnutou v čl�nku IV, „Dodatku č. l k zmluve 
č. 08-40-2009“ je možn� konštatovať, cena 10,13 € za m2 na rok, nie je najmenej tak�, za ak� 
sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenech�vaj� do n�jmu na dohodnut� �čel rovnak� 
alebo porovnateľn� veci, čo nie je v s�lade s ustanoven�m � 9a, ods. 9, z�kona č. 138/1991 
Zb., o majetku obc�, v platnom znen�. 

Kontrolou uznesen� Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 
2009 vykonanou z d�vodu posudzovania s�ladu „Dodatku č. l k zmluve č. 08-40-2009“ so 
z�konom č. 138/1991 Zb., bolo zisten�, že v tomto pr�pade nebola uplatnen� v�nimka 
z ustanovenia � 9a, ods. 9, z�kona č. 138/1991 Zb., uveden� v ods. 9, p�sm. c). V pr�padoch 
hodn�ch osobitn�ho zreteľa, o ktor�ch miestne (obecn�) zastupiteľstvo rozhodne 
trojp�tinovou v�čšinou pr�tomn�ch poslancov, je možn� cenu n�jmu dohodn�ť in�č ako je 
uveden� v ustanoven� � 9a, ods. 9, z�kona č. 138/1991 Zb.. Poslanci Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Petržalka však tak�ho rozhodnutie, formou uznesenia, v roku 2009 
neschv�lili. 

Ďalej bolo kontrolou zisten�, že v „Dodatku č. 1 k zmluve č. 08-40-2009“ s� form�lne 
chyby v identifik�cii zmluvnej strany Car Towing a.s., pretože v dodatku je uveden� ako s�dlo 
spoločnosti Špit�lska 27, 811 08 Bratislava, hoci v čase podpisu tohto dodatku bolo s�dlo 
firmy na adrese Klincov� 37/B, 821 08 Bratislava. Spoločnosť je zast�pen� a dodatok za ňu 
podpisoval Mgr. Radovan Valent, člen predstavenstva, hoci v dobe podpisu tohto dodatku bol 
Mgr. Radovan Valent predseda predstavenstva. K obidvom t�mto zmen�m došlo na 
mimoriadnom valnom zhromažden� dňa 27. augusta 2009, priebeh ktor�ho osvedčuje not�rska 
z�pisnica N 90/2009, Nz 29030/2009 a t�to skutočnosť je zverejnen� v Obchodnom registri 
SR od 22. septembra 2009. Tieto form�lne chyby však nemaj� žiadny relevantn� vplyv na 
pr�voplatnosť a �činnosť „Zmluvy č. 08-40-2009 zo dňa 29. j�na 2009“ a jej „Dodatku č. 1 
zo dňa 29. okt�bra 2009“. 

V s�vislosti s vykonanou kontrolou bolo tiež zisten�, že platba n�jomn�ho, uhraden� 
n�jomcom, bola prip�san� na �čet mestskej časti, až v dobe vykon�vania kontroly, dňa 
14. decembra 2009 vo v�ške 9.821,03 € (pomern� časť n�jomn�ho za rok 2009 v zmysle čl. 
IV, ods. 3, Dodatku č. 1 zo dňa 29. okt�bra 2009), z čoho vypl�va, že n�jomca bol 
v omeškan� s �hradou n�jomn�ho. Podľa „Dodatku č. 1 k zmluve č. 08-40-2009“, 
podp�san�ho dňa 29. okt�bra 2009 mala byť pomern� časť n�jomn�ho uhraden� do 15. dn� od 
jeho podp�sania oboma zmluvn�mi stranami t.j. do 13. novembra 2009. Neuhraden�m 
n�jomn�ho nedodržal n�jomca zmluvn� term�n �hrady n�jomn�ho za rok 2009, avšak za t�to 
skutočnosť nehroz� n�jomcovi žiadna sankcia, pretože v „Dodatku č. 1 k zmluve č. 08-40-
2009“ bol v čl�nku IV, vypusten� ods. 4, (�rok z omeškania) a ods. 5, (inflačn� klauzula).    

Z � v e r : 

Vykonanou mimoriadnou kontrolou s�ladu uzavretia zmluvy na pren�jom pozemku na 
Macharovej ulici na �čely parkoviska pre odťahov� službu spoločnosti Car Towing, a.s. a jej 
zmien so z�konom o majetku obc� bolo zisten�, že :
- „Zmluva č. 08-40-2009“ uzatvoren� na pren�jom pozemku na Macharovej ulici medzi 

Mestskou časťou Bratislava-Petržalka, ako prenaj�mateľom, a obchodnou spoločnosťou 
Car Towing, a.s., ako n�jomcom, bola podp�san� zmluvn�mi stranami v s�lade 
s ustanoveniami z�kona č. 138/1991 Zb., o majetku obc�.

- „Dodatok č. l k zmluve č. 08-40-2009“ najm� jeho čl�nok IV, nie je v s�lade 
s ustanoven�m � 9a, ods. 9, z�kona č. 138/1991 Zb., o majetku obc�, v platnom znen�. 


