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Účel predpisu: Uveďte stručne v niekoľkých vetách účel predpisu. 

Záväzné pre: Interný predpis je záväzný pre:  
– všetky organizačné útvary magistrátu HM SR BA a ROPO s výnimkou 
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SR Bratislavy. 

Schválil: Ctibor Koštál, Magistrát, Riaditeľ  

Vlastník: Andrej Bednárik, Sekcia Správy nehnuteľností, Riaditeľ sekcie  
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2 Úvod 

1) Táto smernica upravuje spôsob určenia a postup pri stanovení výšky nájomného pri nájme nebytových priestorov, pozemkov, výšky úhrady za 
užívanie nehnuteľností bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol , predbežnej odplaty 
za zriadenie vecného bremena a v stanovených prípadoch aj riadnej odplaty za zriadenie vecného bremena. 

2.1 Skratky  

Skratka Význam 
HM SR BA Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
OVS Obchodná verejná súťaž 
MsZ Mestské zastupiteľstvo Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava 
VZN Všeobecné záväzné nariadenie 
VB Vecné bremeno 
IS Inžinierska sieť 
ROPO Rozpočtové a príspevkové organizácie 
BO Odplata za užívanie nehnuteľnosti bez právneho titulu (bezdôvodné obohatenie) 
 
 
2.2 Použité pojmy 

Pojem/ Rola Útvar Výklad  
Zhotoviteľ  Fyzická alebo právnická osoba, ktorá prevzala záväzok zhotoviť dané 

dielo na základe zmluvy alebo objednávky. 
Nájomné   Odplatu za užívanie nehnuteľnosti počas dohodnutej doby. 
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Pojem/ Rola Útvar Výklad  
Nebytový 
priestor 

  Miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného 
úradu určené na iné účely ako na bývanie. 

Bonitný priestor  Novostavba, komplexne zrekonštruované nebytové priestory, 
nebytové priestory nachádzajúce sa v historickom centre hlavného 
mesta SR Bratislavy. 

Porovnateľný 
nebytový 
priestor 

 Nebytový priestor rovnakého typu, nachádzajúci sa v rovnakej lokalite, 
ponúkaný na nájom v rovnakom čase  

Obchodná 
verejná súťaž 

 Je v zmysle § 281 zák. č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov:  “Kto vyhlási neurčitým osobám súťaž o 
najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy (obchodná verejná súťaž), robí 
tým výzvu na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy. 

Technické 
zariadenie 

 Vitrína, kamera, radar, anténa, vykrývač a pod. 

Benchmark  Základná hodnota nájmu pozemkov v EUR/m² 
Krátkodobý 
nájom 
nehnuteľného 
majetku HM SR 
BA 

 V podmienkach hlavného mesta nájom, ktorého trvanie s tým istým 
nájomcom neprekročí desať (10) dní v kalendárnom mesiaci 

Vecné bremeno  Obmedzenie vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného, tak 
že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. Každej 
povinnosti v tomto vzťahu zodpovedajú subjektívne práva, ktoré sú 
buď spojené s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti (VB in rem), alebo 
patria určitej osobe (VB in personam). 

Predbežná 
odplata za 
zriadenie 

 Jednorazová platba za zriadenie budúceho vecného bremena 
stanovená na základe tejto smernice, uvedená v zmluve o budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena.  
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Pojem/ Rola Útvar Výklad  
vecného 
bremena 
Riadna odplata 
za zriadenie 
vecného 
bremena 

 Jednorazová platba za zriadenie vecného bremena stanovená na 
základe tejto smernice, uvedená v zmluve o zriadení vecného 
bremena. 

Gestor   Určený zamestnanec príslušného organizačného útvaru magistrátu, do 
ktorého vecnej  pôsobnosti  predmet  žiadosti  o  nájom a  zriadenie 
vecného bremena spadá, a  ktorý  je  zodpovedný za finálne  znenie 
zmluvy o nájme a zriadení vecného bremena a určenie výšky 
nájomného a odplaty za zriadenie vecného bremena. 

Matica  Tabuľka pre výpočet nájomného za pozemky, predbežnej odplaty za 
zriadenie vecného bremena a tabuľka pre výpočet riadnej odplaty za 
zriadenie vecného bremena. 

Typ vecného 
bremena 

 Rozumie sa tým vecné bremeno:  
- Práva prechodu a prejazdu 
- Práva prechodu 
- Práva stavby - budovy, objekty 
- Práva inžinierskych sietí 
- Práva presahu 
- Práva stavby- spevnená plocha. 

Merná jednotka   Metre štvorcové (m2), pričom výmera pozemku alebo časti pozemku, 
sa zaokrúhli na celé čísla nahor. 
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3 Výška nájomného pri nájme nebytových priestorov 

3.1 Určenie výšky nájomného pri nájme nebytových priestorov 

1) Minimálna výška nájomného za  nebytové priestory vo vlastníctve a v priamej správe HM SR BA, je stanovená  v prílohe č. 1 tejto smernice. 
Nájomné uvedené v prílohe č. 1 tejto smernice predstavuje výšku nájomného za nebytový priestor, ktorý je v základnom trhovom štandarde a 
spôsobilý na užívanie nájomcom. 

2) V prípade  nebytového priestoru vo vlastníctve a v priamej správe HM SR BA, ktorý nie je uvedený v prílohe č. 1 tejto smernice , sa  minimálna 
výška nájomného určí podľa porovnateľného  nebytového priestoru, ktorého výška minimálneho nájomného je určená v prílohe č. 1. V prípade, ak 
nebude možné použiť postup podľa prvej vety tohto odseku, výška minimálneho nájomného za nebytový priestor sa určí valuáciou  alebo využitím 
trhového prieskumu, pričom trh musí v danej dobe ponúkať aspoň 3 porovnateľné nebytové priestory v lokalite, v ktorej sa nebytový priestor vo 
vlastníctve a v priamej správe HM SR BA nachádza. 

3) V prípade nebytového priestoru vo vlastníctve a v priamej správe HM SR BA, ktorý nie je uvedený v prílohe č. 1  tejto smernice  a ktorý je možné 
označiť za bonitný priestor, sa výška minimálneho nájomného určí znaleckým posudkom alebo valuáciou. 

4) Postup uvedený v ods. 1) až 3) bodu 3.1 tejto smernice sa neuplatní, ak ide  o nájom telocviční vo vlastníctve a v priamej správe HM SR BA a dĺžka 
nájmu nepresiahne 20 hodín mesačne. V tomto prípade je nájomné vo výške 30,00 EUR za celý predmet nájmu za každú hodinu nájmu. 

5) Pri nájme nebytového priestoru vo vlastníctve a v priamej správe HM SR BA v prípade hodnom osobitného zreteľa, môže byť výška nájomného, 
uvedená  v prílohe č. 1 tejto smernice, znížená na základe rozhodnutia MsZ, ak nájom podlieha schváleniu v MsZ. Pri nájme nebytového priestoru, 
ktorý nepodlieha schváleniu v MsZ, môže byť výška nájomného znížená v porovnaní s výškou nájomného uvedenej v prílohe č. 1 tejto smernice, 
na základe rozhodnutia pravidelnej porady primátora.  Stanovená výška nájomného nesmie byť nižšia ako 1,00 EUR za rok za celý predmet nájmu. 

6) Výška ceny krátkodobého nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve a v priamej správe HM SR BA pre konkrétny účel je uvedená v prílohe č. 2 
tejto smernice. 

7) Na určenie výšky BO za užívanie nebytových priestorov vo vlastníctve a v priamej správe HM SR BA sa vzťahuje postup uvedený v ods. 1) až 3) 
bodu 3.1 tejto smernice.   

 

3.2 Osobitné ustanovenia pri určení výšky nájomného pri nájme nebytových priestorov formou obchodnej verejnej súťaže 

1) V prípade, ak sa  nebytový priestor prenajíma formou OVS, v ktorej rozhodujúcim hodnotiacim kritériom nie je najvyššie ponúknuté nájomné, sa   
minimálna výška nájomného určí vo výške 10% z nájomného, uvedeného v prílohe č. 1 tejto smernice. 
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2) V prípade  opakovania OVS na nájom nebytových priestorov, je možné znížiť výšku minimálneho  nájomného , stanovenú v prílohe č. 1 tejto 
smernice alebo určenej podľa ods. 4) bodu 3.1 tejto smernice ,  o 10%, v prípade, ak sa OVS opakuje tretíkrát. Tento odsek platí iba počas doby 
platnosti Uznesenia MsZ č. 1191/2022 zo dňa 07.04.2022 a jeho zmien. 

3.3 Indexácia výšky nájomného pri nájme nebytových priestorov 

1) Výška nájomného za nebytové priestory vo vlastníctve a v priamej správe HM SR BA, ktorá je dohodnutá v zmluve o nájme nebytových priestorov 
sa bude zvyšovať nasledovne: 
a. V prvom kalendárnom roku po roku, kedy začala plynúť doba nájmu sa nájomné zvýši o 2%; 
b. Pre ďalšie kalendárne roky sa nájomné platné k 31. decembru určitého roka bude každoročne vždy k 1. januáru nasledujúceho roka  zvyšovať 

o ročnú priemernú mieru inflácie meranú harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP, všetky položky) zverejneným Eurostatom pre 
oblasť Európskej únie (EICP) vo vzťahu k mesiacu november predchádzajúceho kalendárneho roka (12 mesačný priemer), najmenej však o 2 
%.  V prípade, že tento index už Eurostatom nebude zverejňovaný, bude nahradený iným oficiálnym indexom Európskej únie, ktorý mu bude 
povahou najbližší. 

2) Postup uvedený v ods. 1) bodu 3.2 tejto smernice sa neuplatní v prípade, ak je v zmluve o nájme nebytových priestorov stanovené nájomné vo 
výške 1,00 EUR za rok za celý predmet nájmu. 

3) Postup uvedený v ods. 1) bodu 3.2 tejto smernice sa neuplatní ani v prípade BO za užívanie nebytových priestorov. 

3.4 Určenie výšky nájomného pri technických zariadeniach 

1) Pri nájme technických zariadení je nájomné stanovené vo výške: 
a. 17,00 EUR za jeden kus technického zariadenia za mesiac v prípade nájmu vitrín; 
b. 1,00 EUR za jeden kus technického zariadenia za rok v prípade technického zariadenia v priamom vzťahu s cestnou premávkou (kamery, 

radary); 
c. 3000,00 EUR za jeden kus technického zariadenia za rok v prípade technického zariadenia bez priameho vzťahu s cestnou premávkou 

(antény, vykrývače). 
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4 Výška nájomného pri nájme pozemkov 

4.1 Určenie výšky nájomného pri nájme pozemkov 

1) Výška nájomného pri nájme pozemkov vo vlastníctve HM SR BA sa stanoví podľa matice na určenie výšky nájomného za nájom pozemkov uvedenej 
v prílohe č. 3 tejto smernice.  

2) Výška nájomného za nájom pozemkov  je stanovená na základe cenovej mapy – základných  benchmarkov, ktoré sú upravované faktormi v 
určenom stanovenom rozpätí tak, aby stanovená cena nájmu pozemkov zodpovedala aktuálnym cenám nájmu pozemkov v aktuálnom časovom 
období na území Bratislavy.  

3) Definícia faktorov, ktoré upravujú výpočet výšky nájomného, je uvedená v prílohe č. 4 tejto smernice. 
4) V prípade, ak sa pozemky prenajímajú formou OVS, v ktorej rozhodujúcim hodnotiacim kritériom nie je najvyššie ponúknuté nájomné, sa   minimálna 

výška nájomného určí vo výške 10% z nájomného, stanoveného podľa matice uvedenej v prílohe č. 3. 
5) V prípade  opakovania OVS na nájom pozemkov, je možné znížiť výšku minimálneho  nájomného, stanovenú podľa matice uvedenej v prílohe č. 3 

alebo určenej podľa ods. 4) bodu 4.1 tejto smernice,  o 10%, v prípade, ak sa OVS opakuje tretíkrát. Tento odsek platí iba počas doby platnosti 
Uznesenia MsZ č. 1191/2022 zo dňa 07.04.2022 a jeho zmien . 

6)  Na určenie výšky BO za užívanie pozemkov sa použije postup uvedený v ods. 1) až 3) bodu 4.1 tejto smernice. 
7) Mernou jednotkou pre výpočet nájomného sú metre štvorcové (m2), pričom výmera pozemku alebo časti pozemku, ktorý sa má prenechať do 

nájmu sa zaokrúhli na celé čísla smerom nahor. 

 

 

4.2 Určenie výšky nájomného za pozemky v osobitných prípadoch 

1) V prípade, ak ide  o prípravu alebo realizáciu časti alebo celej radiály, nosného dopravného systému, je nájomné za zastavané pozemky stanovené 
vo výške 1,00 EUR za celý predmet nájmu, počas celej doby nájmu. 

2) V prípade využitia pozemku na realizáciu developerského projektu, bez prínosu pre HM SR BA, je výška nájomného stanovená v zmysle prílohy č. 
3 tejto smernice. 

3) V prípade využitia pozemku na umiestnenie stavby, kedy sa po zrealizovaní stavby zachová charakter verejného priestranstva, je výška 
nájomného stanovená vo výške 50 % z nájomného vypočítaného podľa  bodu 4.1 ods. 2) tejto smernice. 
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4) Na výpočet výšky nájomného sa analogicky použijú ustanovenia VZN HM SR BA č. 15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva v prípade, 
ak pôjde o nájom pozemku na účel: 
a. Zariadenie staveniska; 
b. Spevnené plochy – parkoviská; 
c. Dočasné stavby – celoročné terasy k prevádzkam; 
d. Zariadenia na reklamu. 

4.3 Určenie výšky nájomného za  pozemky v prípade hodného osobitného zreteľa 

1) Pri nájme pozemkov v prípade hodnom osobitného zreteľa, môže byť výška nájomného znížená v porovnaní s výškou nájomného stanovenou 
podľa matice uvedenej  v prílohe č. 3 tejto smernice, iba na základe rozhodnutia MsZ, ak nájom podlieha schváleniu v MsZ. Pri nájme pozemkov, 
ktorý  nepodlieha schváleniu v MsZ, úprava výšky nájomného určenej podľa matice uvedenej v prílohe č. 3 tejto smernice, musí byť schválená 
v pravidelnej porade primátora. 

2) Stanovená výška nájomného nesmie byť nižšia ako 1,00 EUR  za rok za celý predmet nájmu.  
3) Pri nájme pozemkov  je výška nájomného stanovená v sume 1,00 EUR za rok za celý predmet nájmu v nasledovných prípadoch: 

a. Bezbariérové riešenia vstupov do bytových domov; 
b. Zriadenie kontajnerového stanovišťa; 
c. Zriadenie kompostoviska; 
d. Zriadenie komunitnej záhrady. 

 

4.4 Indexácia výšky nájomného pri nájme pozemkov 

1) Výška nájomného za pozemky vo vlastníctve a v priamej správe HM SR BA, ktorá je dohodnutá v zmluve o nájme pozemkov sa bude zvyšovať 
nasledovne: 
a. V prvom kalendárnom roku po roku, kedy začala plynúť doba nájmu sa nájomné zvýši o 2%; 
b. Pre ďalšie kalendárne roky sa nájomné platné k 31. decembru určitého roka bude každoročne vždy k 1. januáru nasledujúceho roka  zvyšovať 

o ročnú priemernú mieru inflácie meranú harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP, všetky položky) zverejneným Eurostatom pre 
oblasť Európskej únie (EICP) vo vzťahu k mesiacu november predchádzajúceho kalendárneho roka (12 mesačný priemer), najmenej však o 2 
%.  V prípade, že tento index už Eurostatom nebude zverejňovaný, bude nahradený iným oficiálnym indexom Európskej únie, ktorý mu bude 
povahou najbližší. 
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2) Postup uvedený v ods. 1 bodu 4.3 tejto smernice sa neuplatní v prípade, ak je v zmluve o nájme pozemkov stanovené nájomné vo výške 1,00 EUR 
za rok za celý predmet nájmu. 

3) Postup uvedený v ods. 1 bodu 4.3 tejto smernice sa neuplatní ani v prípade BO za užívanie pozemkov. 

4.5   Postup pri určení výšky nájomného za pozemky 

1) Gestor pri určení výšky nájomného za pozemky  aplikuje maticu zadaním základných vstupných údajov a povyšujúcich a redukujúcich faktorov, 
na základe skutočností, ktoré vyplývajú zo žiadosti o nájom pozemku, z administratívneho spisu k predmetnej žiadosti o nájom pozemku  a zo 
skutkového stavu. 

2) Ak sa nájom  týka pozemkov v rôznych katastrálnych územiach, matica sa aplikuje pre každé katastrálne územie samostatne. 
3) Ak sa nájom týka viacerých pozemkov nachádzajúcich sa v rovnakom katastrálnom území, výška nájomného sa vypočíta pre každý pozemok 

samostatne, pričom následne sa tieto výšky nájomného  spočítajú  
4) Pred každým novým vyplnením matice je potrebné jej vynulovanie, pomocou tlačidla “Reset matice”.  
5) Výpočet výšky nájomného za pozemky podľa prílohy č. 3 stanovenej gestorom podlieha posudzovaniu a pripomienkovaniu jeho najbližšieho 

nadriadeného.  
6) V prípade rozdielov, ktoré vzniknú pri stanovení  výšky nájomného  medzi gestorom a jeho najbližším nadriadeným, rozhoduje  o výške nájomného 

vždy jeden zamestnanec kancelárie riaditeľa Sekcie správy nehnuteľností Magistrátu HM SR BA v nasledovnom poradí - projektový 
manažér/manažérka, zástupca/zástupkyňa riaditeľa alebo riaditeľ/riaditeľka. Pre ostatné útvary Magistrátu HM SR BA a ROPO HM SR BA platí toto 
ustanovenie analogicky s ohľadom na ich organizačnú štruktúru. 

7) Gestor zabezpečí archiváciu ním vyplnenej matice v rámci administratívneho spisu. 

 

5 Určenie odplaty za zriadenie vecného bremena 

5.1 Predbežná odplata za zriadenie vecného bremena 

1) V prípade, že sa uzatvára zmluva o budúcej zmluve, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena, výška predbežnej odplaty za vecné bremeno 
sa stanoví podľa matice na určenie predbežnej odplaty za zriadenie vecného bremena uvedenej v prílohe č. 5 tejto smernice. 

2) Výška predbežnej odplaty za zriadenie vecného bremena stanovená na základe prílohy č. 5 tejto smernice je určená na základe cenovej mapy – 
základných benchmarkov, ktoré sú upravované faktormi, tak aby stanovená predbežná odplata zodpovedala aktuálnym odplatám za zriadenie 

https://magistratba.sharepoint.com/sites/ip1/SitePages/Intern%C3%A9-predpisy.aspx


 
Oceňovanie nájmov a vecných bremien  
Smernica č. XY  

 

 
Strana 12 / 18   |   Klasifikačný stupeň: Interné   |   Vytlačené: 4. novembra 2022 
Platná verzia je uverejnená medzi platnými IP v úložisku IP. Akákoľvek kópia tohto interného predpisu je neriadený dokument; užívateľ je povinný presvedčiť sa o jeho aktuálnosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

vecného bremena v aktuálnom časovom období na území Bratislavy. Definícia faktorov, ktoré upravujú výpočet výšky predbežnej odplaty 
a kritéria použitia matice uvedenej v prílohe č. 5, tvorí prílohu č. 6 tejto smernice.  

3) V prípadoch, keď si to vyžadujú záujmy HM SR BA, možno po rozhodnutí primátora určiť výšku predbežnej odplaty za vecné bremeno odchylne 
od výšky predbežnej odplaty, ktorá je určená na základe prílohy č. 5.  

4) Predbežná odplata za zriadenie vecného bremena uhradená v zmysle zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena sa započíta s výškou 
riadnej odplaty za zriadenie vecného bremena určenej v zmysle tejto smernice. 

5) Ak je rozdiel medzi uhradenou predbežnou odplatou za zriadenie vecného bremena a  riadnou odplatou za zriadenie vecného bremena určenou 
podľa bodu 5.2 tejto smernice: 

a. rovný alebo nižší ako 20% z výšky predbežnej odplaty - vzniknutý rozdiel nebude oprávnenému z vecného bremena vrátený a tvorí súčasť 
riadnej odplaty za zriadenie vecného bremena; 

b. vyšší ako 20% z výšky predbežnej odplaty - rozdiel bude oprávnenému z vecného bremena o zriadenie vecného bremena vrátený.  
6) V prípade, že predbežná odplata za zriadenie vecného bremena vypočítaná v zmysle bodu 5.1 tejto smernice  

a. presiahne sumu 50 000,00 eur, jej výsledná hodnota sa zníži na 50% z takto vypočítanej predbežnej odplaty za zriadenie vecného bremena;  
b. presiahne sumu 100 000,00 eur, jej výsledná hodnota sa zníži na 20% z takto vypočítanej predbežnej odplaty za zriadenie vecného 

bremena. 
7) Mernou jednotkou pre výpočet predbežnej odplaty za zriadenie vecného bremena sú metre štvorcové (m2), pričom výmera pozemku alebo časti 

pozemku, kde sa má zriadiť vecné bremeno sa zaokrúhli na celé čísla smerom nahor. 
 

5.2 Riadna odplata za zriadenie vecného bremena 

1) Výška riadnej odplaty za zriadenie vecného bremena sa stanoví na základe znaleckého posudku v prípade, ak bod 5.2 tejto smernice neurčuje 
inak. 

2) Riadna odplata za zriadenie vecného bremena sa stanoví na základe matice na určenie riadnej odplaty za zriadenie vecného bremena uvedenej 
v prílohe č. 7 tejto smernice v prípade zriadenia vecného bremena v prospech fyzických alebo právnických osôb pre potreby realizácie ich 
investičného zámeru, ktorého cieľom je výstavba najmä rezidenčných objektov určených na bývanie, ako rodinných domov, bytových domov 
a komerčných objektov, ako kancelárskych, priemyselných, hospodárskych, poľnohospodárskych alebo polyfunkčných komplexov, a to z dôvodu 
ich prevádzkovania, prenájmu, prevodu alebo z iného komerčného dôvodu za účelom dosiahnutia zisku. Špecifikom uvedených prípadov je 
skutočnosť, že komerčnosť výstavby uvedených investičných zámerov prevyšuje verejný záujem na ich výstavbe, pričom neslúžia primárne na 
užívanie širokej verejnosti ale užšiemu okruhu osôb.  
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3) Výška riadnej odplaty za zriadenie vecného bremena stanovená na základe prílohy č. 7 smernice v zmysle bodu 5.2. ods. 2) tejto smernice je 
určená na základe cenovej mapy – základných benchmarkov, ktoré sú upravované faktormi, tak aby stanovená riadna odplata zodpovedala 
aktuálnym odplatám za zriadenie vecného bremena v aktuálnom časovom období na území Bratislavy. Definícia faktorov, ktoré upravujú výpočet 
výšky riadnej odplaty a kritéria použitia matice uvedenej v prílohe č. 7, tvorí prílohu č. 8 tejto smernice.  

4) Úprava výšky riadnej odplaty za zriadenie vecného bremena, ktorá je odlišná od odplaty stanovenej znaleckým posudkom alebo v zmysle matice 
na výpočet riadnej odplaty za zriadenie vecného bremena uvedenej v prílohe č. 7 tejto smernice musí byť schválená uznesením MsZ. 

5) V prípadoch zriadenia vecných bremien, ktorých zriadenie nepodlieha schváleniu v MsZ, úprava výšky riadnej odplaty za zriadenie vecného 
bremena, odlišujúcej sa od odplaty stanovenej znaleckým posudkom alebo v zmysle matice na výpočet riadnej odplaty za zriadenie vecného 
bremena uvedenej v prílohe č. 7 tejto smernice, musí byť schválená v pravidelnej porade primátora. 

6) Mernou jednotkou pre výpočet riadnej odplaty za zriadenie vecného bremena sú metre štvorcové (m2), pričom výmera pozemku alebo časti 
pozemku, kde sa má zriadiť vecné bremeno sa zaokrúhli na celé čísla smerom nahor. 
 

5.3 Spoločné ustanovenia pre určenie odplaty za zriadenie vecného bremena pri použití matice 

1) Gestor pri určení výšky odplaty za zriadenie vecného bremena aplikuje maticu zadaním základných vstupných údajov a povyšujúcich a 
redukujúcich faktorov, ktoré vyplývajú zo žiadosti o zriadenie vecného bremena, z administratívneho spisu k predmetnej žiadosti o zriadenie 
vecného bremena a zo skutkového stavu. 

2) Ak sa zriaďované vecné bremeno týka pozemkov v rôznych katastrálnych územiach, matica sa aplikuje pre každé katastrálne územie samostatne. 
3) V prípade ak sa zriaďujú rôzne typy vecného bremena na rôznych častiach jedného pozemku, matica sa aplikuje pre každý typ vecného bremena 

samostatne. 
4) Ak sa zaťažuje vecným bremenom niekoľko pozemkov nachádzajúcich sa v rovnakom katastrálnom území a rovnakým typom vecného bremena, 

odplata za zriadenie vecného bremena sa vypočíta pre každý pozemok samostatne, pričom následne sa tieto odplaty za zriadenie vecného 
bremena zrátajú.  

5) V prípade ak sa na základe jednej žiadosti o zriadenie vecného bremena zaťažuje ten istý pozemok alebo jeho časť rôznymi typmi vecného 
bremena, do matice sa zadáva typ vecného bremena, ktorý predstavuje najväčšie zaťaženie pozemku. Takto vypočítaná výška odplaty za 
zriadenie vecného bremena tvorí odplatu za zriadenie vecného bremena pre všetky typy vecného bremena zaťažujúce ten istý pozemok alebo 
jeho časť. 

6) Pred každým novým vyplnením matice je potrebné jej vynulovanie, pomocou tlačidla “Reset matice”.  
7) Výpočet výšky predbežnej odplaty za zriadenie vecného bremena stanovenej podľa prílohy č. 5 a riadnej odplaty za zriadenie vecného bremena 

stanovenej podľa prílohy č. 7 určený v zmysle ustanovení tejto smernice zistený gestorom podlieha posudzovaniu a pripomienkovaniu zo strany 
jeho najbližšie nadriadeného zamestnanca.  
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8) V prípade rozdielov, ktoré vzniknú v spôsobe určenia odplaty za zriadenie vecného bremena a stanovenia jej výšky medzi gestorom a jeho 
najbližšie nadriadeným, rozhoduje o jej spôsobe určenia a výške vždy jeden zamestnanec kancelárie riaditeľa Sekcie správy nehnuteľností 
Magistrátu HM SR BA v nasledovnom poradí - PK SSN, zástupca/zástupkyňa riaditeľa alebo riaditeľ/riaditeľka. 

9) Gestor a príslušný zamestnanec zabezpečia archiváciu nimi vyplnenej matice v rámci administratívneho spisu. 

6 Prechodné a záverečné ustanovenia 

1) Návrhy zmlúv o nájme pozemkov, návrhy zmlúv o nájme nebytových priestorov v prípadoch hodných osobitného zreteľa, návrhy zmlúv o budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena a návrhy zmlúv o zriadení vecného bremena pripravené a podpísané jednou zo zmluvných strán v lehote do 
31. 08. 2022 a výzvy na úhradu BO zaslané HM SR BA do 31.08.2022 sa riadia ustanoveniami Rozhodnutia č. 33/2015 primátora HM SR BA, ktorým 
sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremena. 

2) Ustanovenia tejto smernice sa nepoužijú na výpočet úhrady za BO, ak bola dlžníkovi výzva na túto úhradu zaslaná HM SR BA do 31.08.2022.  
3) Odo dňa účinnosti tejto smernice sa pre Sekciu správy nehnuteľností Magistrátu HM SR BA ruší aplikovanie Rozhodnutia č. 33/2015 primátora HM 

SR BA, ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno. 
4) Ustanovenia tejto smernice sú záväzné pre všetky organizačné útvary magistrátu HM SR BA a ROPO s výnimkou bodu 3.1 a bodu 5 tejto smernice, 

ktoré sú záväzné len pre Sekciu správy nehnuteľností.  
5) Sekcia správy nehnuteľností Magistrátu HM SR BA v prípade potreby aktualizuje, upravuje, mení a vydáva prílohy k tejto smernici. 
6) Odporúča sa ROPO HM SR BA vykonať valuáciu cien nájmov pre nebytové priestory v ich správe, a to pri nebytových priestoroch, kde sa takáto 

valuácia javí ako účelná. 
7) Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01. 09. 2022. 

 

7 Matica zodpovednosti  

R: realizuje a vykonáva zverenú úlohu , pozn.: aj viac útvarov/ zamestnancov. 
A: zodpovedný za celú úlohu = je zodpovedný za to, čo je vykonané, pozn.: vždy jedna osoba (spravidla nadriadený „R“). 
C: konzultovaný, ktorý spolupracuje, poskytuje cennú radu, konzultáciu k úlohe, ide o obojsmernú komunikáciu a interakciu. 
I: informovaný, ktorý má byť informovaný o priebehu úlohy či rozhodnutiach v úloh, ide o jednosmernú komunikáciu. 
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7.1 Doplňte konkrétny názov procesu 

  Názov aktivity R A C I Trvanie Aplikácia  Výstupy Poznámky 
0.  Potreba, ktorá spúšťa proces      –  –  –  
1.  Kroky procesu z procesnej 

mapy 
     –  –  –  

2.        –  –  –  
3.        –  –  –  
4.        –  –  –  
5.        –  –  –  
6.        –  –  –  
7.        –  –  –  
8.        –  –  –  
9.        –  –  –  
10.        –  –  –  

11.        –  –  –  
12.        –  –  –  
13.        –  –  –  
14.        –  –  –  
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7.1.1 Detailný popis aktivít 

0) Uveďte názov aktivity z RACI matice 
Pridajte popis tejto aktivity na ozrejmenie užívateľovi smernice 
 

1) Uveďte názov aktivity z RACI matice 
Pridajte popis tejto aktivity na ozrejmenie užívateľovi smernice 

 
2) Uveďte názov aktivity z RACI matice 

Pridajte popis tejto aktivity na ozrejmenie užívateľovi smernice 
 

3) Uveďte názov aktivity z RACI matice 
Pridajte popis tejto aktivity na ozrejmenie užívateľovi smernice 
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8 Súvisiace interné, externé a iné predpisy 

Dokument Poznámka 
  
  
 

[Nepovinné] 

Webová stránka (vrátane URL) Poznámka 
Úložisko IP úložisko dokumentov 
J:\Interne predpisy\rozhodnutia_ archív IP prijatých pred 

01.01.2022  
  
 
Externé a iné dokumenty  Poznámka 
  
  
  
 

9 História zmien 

Verzia Druh 
zmeny 

Platný od Časť dokumentu Zmeny 

1.0 - DD.MM.RRRR Celý dokument Nový dokument 
     
 

10 Prílohy 

Príloha č. 1 – Tabuľka výšky nájomného za nebytové priestory 

Príloha č. 2 – Tabuľka cien krátkodobého prenájmu nehnuteľného majetku hlavného mesta 

Príloha č. 3 – Matica pre určenie výšky nájomného za pozemky 

Príloha č. 4 – Faktory upravujúce výpočet výšky nájomného za pozemky 

Príloha č. 5 – Matica pre určenie predbežnej odplaty za zriadenie vecného bremena 

Príloha č. 6 – Faktory upravujúce výpočet výšky predbežnej odplaty za zriadenie vecného bremena 

Príloha č. 7 – Matica pre určenie riadnej odplaty za zriadenie vecného bremena 

Príloha č. 8 – Faktory upravujúce výpočet riadnej odplaty za zriadenie vecného bremena 
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https://magistratba.sharepoint.com/:w:/s/ip1/EbVfXY3oS1NGnXMlqo9rxQIBnhRF68siAONTgVTpHIrMJw?e=OCzWr5
https://magistratba.sharepoint.com/:x:/s/ip1/Ebsos_cWKJFOl7vwmq34HAQBmQ4FgogCJg57cZzw2364FA?e=BtJ6de
https://magistratba.sharepoint.com/:w:/s/ip1/EZ9TxlJyb61Pr64P4pyWkacBq8JB_yxD3pf6bssYivrPbA?e=afxRyi
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https://magistratba.sharepoint.com/:w:/s/ip1/ETVrQFblCOlNoEgptdvFvcoB3dPlsQ7lMiFPVXjTim5jmw?e=fnF1jw
https://magistratba.sharepoint.com/:x:/s/ip1/EbAYSeTRBKFHgkBCBMCp_wkBCX98d4nEqC1d42GdKYEyIg?e=qLgj00
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