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Návrh uznesenia
Mestská rada po prerokovaní materiálu
odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy
schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nájom pozemkov registra „C“ KN
v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 818/20 – ostatné plochy vo výmere 4954 m2 v celosti, parc.
č. 818/21 – ostatné plochy vo výmere 2947 m2 v celosti, spolu 7901 m2, pre Pedál, občianske
združenie so sídlom Holubyho 5 v Bratislave, IČO 42269164, za účelom revitalizácie
a prevádzkovania bicrosového areálu na Haanovej ulici v Bratislave, na dobu určitú 10 rokov, za
nájomné 0,50 Eur/m2/rok, čo predstavuje ročne sumu 3 950,50 Eur, s podmienkou :
Nájomná zmluva bude s nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude
nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

Navrhovaný nájom pozemkov registra „C“ KN parc. č. 818/20 a parc. č. 818/21 v k. ú. Petržalka pre
Pedál, občianske združenie, Holubyho 5, Bratislava, predkladáme ako prípad hodný osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov z dôvodu, že revitalizáciou málo využívaného športoviska umiestneného na pozemkoch
hlavného mesta, vzhľadom na jeho súčasný stav a zloženie jednotlivých prvkov, dôjde k zlepšeniu
podmienok prevádzkovania areálu a bude slúžiť nie len pre členov združenia, ale aj pre širokú
verejnosť, ako aj z dôvodu, že žiadateľ môže uskutočniť prezentovaný zámer revitalizácie
športoviska na základe nájomnej zmluvy, ktorou preukáže svoj vzťah k pozemkom v konaní pred
stavebným úradom (podľa § 139 ods.1 zák. č. 50/1976 Zb. stavebný zákon).

Dôvodová správa
PREDMET : Pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy
Pozemky registra „C“ KN, k. ú. Petržalka, LV č. 2042, Haanova ulica
- parc. č. 818/20 – ostatné plochy vo výmere 4954 m2 v celosti
- parc. č. 818/21 – ostatné plochy vo výmere 2947 m2 v celosti
ŽIADATEĽ : Pedál, občianske združenie
Holubyho 5
811 03 Bratislava
IČO 42 269 164
Zastupuje : Dušan Chudík, predseda správnej rady združenia
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV :
K.ú.
Petržalka
Petržalka
Spolu

Parc. č.
818/20
818/21

LV č.
2042
2042

druh pozemku
ostatné plochy
ostatné plochy

celková
výmera
4954
2947

výmera na
účel
prenájom
prenájmu
4954 m2
športovisko
2
2947 m
športovisko
––––––––––––––––––––––––––––––––––
7901 m2

Pozemky sú vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, neboli zverené do správy príslušnej
mestskej časti, neboli na ne uplatnené reštitučné nároky.
ÚČEL NÁJMU :
Revitalizácia a prevádzkovanie bicrosového areálu na Haanovej ulici v Bratislave.
DOBA NÁJMU : Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú 10 rokov.
VÝŠKA NAVRHOVANÉHO NÁJOMNÉHO :
Cena prenájmu je stanovená v súlade s Rozhodnutím č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR
Bratislavy, ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno, vo
výške:
0,50 Eur/m2/rok - čo predstavuje pri výmere 7901 m2 ročne sumu 3 950,50 Eur
(tabuľka č. 100, položka 192b – športové ihriská – nepodnikateľské využitie)
SKUTKOVÝ STAV :
Hlavné mesto SR Bratislava eviduje žiadosť zo dňa 01.06.2016 Občianskeho združenia Pedál,
Holubyho 8, 811 03 Bratislava (ďalej len „žiadateľ“) o prenájom pozemkov registra „C“ KN,
zapísaných na LV č. 2042, k.ú. Petržalka, parc. č. 818/20 – ostatné plochy vo výmere 4954 m2
v celosti a parc. č. 818/21 – ostatné plochy vo výmere 2947 m2 v celosti, spolu 7901 m2, za účelom
revitalizácie a užívania bicrosovej dráhy na Haanovej ulici v Bratislave, pri lesných porastoch 57
I a 57g.
Žiadateľ je neziskovou organizáciou, ktorá združuje cyklistov rôznych odvetví, zameraní,
štýlov, reprezentuje ich potreby a vytvára platformu pre komunikáciu so štátnymi, súkromnými
a inými neziskovými subjektmi. Občianske združenie je tvorené zakladajúcimi členmi,
dobrovoľníkmi a podporovateľmi.
Žiadateľ prezentoval zámer zlepšiť cyklistické podmienky pre širokú verejnosť na Slovensku
prostredníctvom konkrétnych projektov, ktorým jedným z nich je revitalizácia bicrosovej dráhy na
Haanovej ulici, ktorá je t.č. neudržiavaná a vo veľmi zlom technickom stave. Vznikla počas výstavby
okolitých bytových domov. Jestvujúci bicrosový areál je v priamom dotyku s areálom občianskej
vybavenosti a vzrastlou sídliskovou zeleňou na susednom pozemku. Priestor zostane neoplotený,
verejne prístupný a nebude sa vyberať vstupné.

K ďalším projektom organizovanými žiadateľom patrí napr. Bicyklova Kvapka Krvi,
Predĺženie cyklotrasy „Krasňanský Trail“, Cyklovýlety so sprievodcom, Čistenie a údržba horských
cyklistických ciest, Päťbojársky a Krasňanský trail a pod.
V minulosti malo záujem o realizáciu zámeru revitalizácie a užívanie bicrosového areálu
občianske združenie BMX TJ ELÁN Petržalka, Haanova 1, 851 04 Bratislava, ktoré od tohto zámeru
ustúpilo a neuvažuje o tejto aktivite vo svojom mene.
Návrh na nájom pozemkov uvedený v návrhu uznesenia predkladáme ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov z dôvodu, že revitalizáciou málo využívaného športoviska
umiestneného na pozemkoch hlavného mesta, vzhľadom na jeho súčasný stav a zloženie jednotlivých
prvkov, dôjde k zlepšeniu podmienok prevádzkovania areálu a bude slúžiť nie len pre členov
združenia, ale aj pre širokú verejnosť, ako aj z dôvodu, že žiadateľ môže uskutočniť prezentovaný
zámer revitalizácie športoviska na základe nájomnej zmluvy, ktorou preukáže svoj vzťah
k pozemkom v konaní pred stavebným úradom (podľa § 139 ods.1 zák. č. 50/1976 Zb. stavebný
zákon).
STANOVISKÁ K NÁJMU :
Oddelenie usmerňovania investičnej činnosti – Územný plán hlavného mesta SR Bratislava, rok
2007, v znení zmien a doplnkov, stanovuje pre územie, ktorého súčasťou sú :
Pozemky parc. č. 818/20, 818/21 - funkčné využitie územia: šport, telovýchova a voľný čas, číslo
funkcie 401, stabilizované územie.
Podmienky funkčného využitia plôch :
Územia prevažne areálového charakteru s využitím pre šport a telesnú výchovu tvorené krytými
športovými zariadeniami, športovými otvorenými ihriskami a zariadeniami, špecifickými
zariadeniami športu slúžiacimi pre organizovanú telovýchovu, výkonnostný šport, amatérsky
šport a územia slúžiace športovým aktivitám vo voľnom čase. Súčasťou územia je dopravné
a technické vybavenie a plochy líniovej a plošnej zelene.
Spôsoby využitia funkčných plôch :
Prevládajúce: kryté a otvorené ihriská, zariadenia a areály športu, telovýchovy a voľného času.
Prípustné: špecifické športové zariadenia jazdeckého, cyklistického, motoristického, vodáckeho,
leteckého, modelárskeho športu, zimných športov a iné, zeleň líniová a plošná, vodné plochy ako
súčasť parteru a plôch zelene, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre
obsluhu územia.
Oddelenie stratégie rozvoja mesta a tvorby územnoplánovacích dokumentov – bez pripomienok
Súborné stanoviská z oblasti dopravy
Oddelenie dopravného inžinierstva – bez pripomienok, v zmysle platného ÚPN pozemky nie sú
dotknuté žiadnym výhľadovým zámerom
Oddelenie dopravy, referát cestného správneho orgánu – nevyjadrujú sa, nejedná sa o miestne
komunikácie I. a II. triedy
Oddelenie správy komunikácií – netýka sa miestnych komunikácií I. a II. triedy v správe OSK,
z hľadiska správcu komunikácie sa nevyjadrujú. Upozorňujú, že záujmovom území sa nachádza
zariadenie verejného osvetlenia v správe hlavného mesta, ktoré žiadajú rešpektovať a chrániť
pred začatím stavebných prác zakresliť a odbornou firmou vytýčiť v teréne.
(Poznámka: podmienka je zapracovaná v návrhu NZ čl. IV ods. 9)
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene – pozemky určené na nájom sa nachádzajú
v území, v ktorom platí podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov, I. stupeň ochrany, t.j. územiu sa neposkytuje vyššia ochrana. Doposiaľ
v tomto území neboli zaevidované chránené druhy fauny, flóry, resp. stromy kultúrne, vedecky,
ekologicky, krajinotvorne alebo esteticky mimoriadne významné. Nájom pozemkov na uvedený
účel nie je v rozpore so záujmami životného prostredia, ochrany mestskej zelene, územnou ani
druhovou ochranou prírody a krajiny

Oddelenie miestnych daní a poplatkov – neevidujú pohľadávky
Finančné oddelenie – neevidujú pohľadávky
Oddelenie legislatívno-právne – nevedú súdny spor voči žiadateľovi
Mestská časť Bratislava-Petržalka – súhlasné stanovisko

ZMLUVA O NÁJME POZEMKOV

č. 08-83-0...-16-00
Zmluvné strany:
1.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo : Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
Zastupuje : JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Bankové spojenie : Československá obchodná banka a.s.
Číslo účtu (IBAN) : SK5875000000000025828453
BIC (SWIFT) :
CEKOSKBX
IČO :
00603481
DIČ :
2020372596
(ďalej len „prenajímateľ“ )

a
2.

PEDÁL, občianske združenie
Sídlo : Holubyho 5, 811 03 Bratislava
zapísaná v registri Občianskych združení, vedenom na Ministerstve vnútra SR
pod č. VVS/1-900/90-41071
Zastupuje :
Dušan Chudík, predseda správnej rady združenia
Peňažný ústav:
Číslo účtu:
IBAN:
42 269 164
IČO:
DIČ:
2023808963
(ďalej len „nájomca“)

uzatvárajú podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka túto zmluvu o nájme pozemkov :

Článok I
Predmet a účel nájmu
1. Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľností – pozemkov registra „C“ KN v Bratislave,
katastrálne územie Petržalka, zapísaných v údajoch Okresného úradu Bratislava, katastrálny
odbor, na liste vlastníctva č. 2042 ako parc. č. 818/20 – ostatné plochy o výmere 4954 m2,
parc. č. 818/21 – ostatné plochy o výmere 2947 m2.
2. Prenajímateľ prenecháva a nájomca prijíma do nájmu za podmienok uvedených v tejto zmluve
pozemky uvedené v odseku 1 tohto článku v celosti, o celkovej výmere 7901 m2, nachádzajúce
sa Haanovej ulici v Bratislave tak, ako je zakreslené v snímke z katastrálnej mapy, mapový list
č. 9-1/42 (ďalej len „pozemky“ alebo „predmet nájmu“). Snímka z katastrálnej mapy
s vyznačením predmetu nájmu je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako jej príloha č. 1.

3. Účelom nájmu je revitalizácia športoviska – bikrosovej dráhy a jej prevádzkovanie
na Haanovej ulici.
Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu využívať výlučne na dohodnutý účel. Pre prípad nesplnenia
tejto povinnosti dojednali zmluvné strany v súlade s ust. § 544 a nasl. OZ zmluvnú pokutu,
ktorú je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu vo výške 17,00 Eur za každý, aj začatý
deň trvania porušenia tohto záväzku. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa
predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry.
4. Nájomca prehlasuje, že je oboznámený so stavom predmetu nájmu, že tento je v stave
spôsobilom na dohodnuté užívanie a v takom stave ho do nájmu preberá.
Článok II
Vznik, doba a ukončenie nájmu
1. Nájom sa dojednáva na dobu určitú 10 rokov a začne plynúť dňom nadobudnutia účinnosti
tejto zmluvy podľa článku V ods. 8 tejto zmluvy.
2. Nájomný vzťah môže byť ukončený :
a) uplynutím doby nájmu
b) písomnou dohodou zmluvných strán
c) výpoveďou nájomcu s tým, že nájomca je oprávnený nájomnú zmluvu vypovedať bez udania
dôvodu len do doby zahájenia stavebných prác na predmete nájmu. Po termíne zahájenia
prác je nájomca oprávnený od nájomnej zmluvy len jednostranne odstúpiť v súlade s písm.
e) ods. 2 tohto článku, alebo
d) odstúpením od tejto zmluvy prenajímateľom v prípade:
da) neuhradenia splatného nájomného alebo úhrady za užívanie do 14 dní od doručenia
prvej upomienky, prípadne jej vrátenia alebo neprevzatia
db) ak nájomca prenechá predmet nájmu do podnájmu tretej osobe bez súhlasu
prenajímateľa v súlade s ods. 4 čl. IV tejto zmluvy,
dc) nájomca užíva predmet nájmu alebo jeho časť v rozpore s účelom vymedzeným
v tejto zmluve
dd) v prípade porušenia ustanovenia ods. 11 čl. IV tejto zmluvy
e) odstúpením od tejto zmluvy nájomcom v prípade:
ea) ak sa predmet nájmu stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilým na dohodnuté
alebo obvyklé užívanie alebo
eb) ak sa mu odníme taká časť predmetu nájmu, že by sa tým zmaril účel zmluvy,
f) odstúpením od zmluvy v súlade s touto zmluvou a/alebo s príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka.
3. V prípadoch odstúpenia od zmluvy je odstúpenie účinné dňom, keď písomnosť s prejavom vôle
jednej zmluvnej strany o odstúpení bude doručená druhej zmluvnej strane. Dňom doručenia
písomnosti podľa predchádzajúcej vety sa táto zmluva zrušuje (ex nunc).
4. Pre prípad výpovede dojednali zmluvné strany trojmesačnú výpovednú lehotu. Výpovedná
lehota sa bude počítať od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej
zmluvnej strane.
Článok III
Úhrada za nájom
1. Nájomné za predmet nájmu je stanovené podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného
mesta Slovenskej republiky č. ...../2016 zo dňa ..........2016 vo výške 0,50 Eur/m2/rok.
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2. Ročné nájomné za predmet nájmu vo výmere 7901 m2 predstavuje sumu 3 950,50 Eur
(slovom: tritisícdeväťstopäťdesiat eur päťdesiat centov), ktoré sa nájomca zaväzuje uhrádzať
počnúc dňom účinnosti tejto zmluvy v pravidelných štvrťročných splátkach vo výške
987,62 Eur vždy do 15. dňa prvého mesiaca príslušného kalendárneho štvrťroka na účet
prenajímateľa SK 5875000000000025828453, BIC (SWIFT): CEKOSKBX, variabilný symbol
VS 8830...16 v ČSOB a.s.
3. Ak nájom začne plynúť v priebehu štvrťroka, vypočíta sa alikvotná časť nájomného tak, že
denné nájomné vypočítané ako 1/365 ročného nájomného sa vynásobí počtom dní odo dňa
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do konca kalendárneho štvrťroka, v ktorom sa zmluva
uzatvorila. Takto vypočítané nájomné sa nájomca zaväzuje uhradiť do 15 dní od nadobudnutia
účinnosti tejto zmluvy.
4. Nájomné a ostatné finančné plnenia sa považujú za uhradené dňom pripísania na účet
prenajímateľa.
5. V prípade, že nájomca pri platbe neuvedie obdobie, za ktoré sa úhrada platí, alebo uvedie
obdobie, ktoré už bolo uhradené, alebo ak z úhrady nebude zrejmé, za ktoré obdobie nájomca
úhradu poukazuje, je obdobie, ktoré bude úhradou pokryté, oprávnený určiť prenajímateľ sám,
prenajímateľ spravidla pokryje najstaršiu splatnú pohľadávku.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nájomca nezaplatí nájomné a pomernú časť nájomného
v dohodnutých termínoch riadne a včas, je povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo
výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň trvania nesplnenia tejto povinnosti.
Povinnosť nájomcu platiť úroky z omeškania podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka nie je
týmto dotknutá.
7. Prenajímateľ je oprávnený meniť každoročne k 01.04. (od 2. štvrťroku príslušného
kalendárneho roku) výšku nájomného dohodnutého v zmluve o výšku miery inflácie stanovenej
Štatistickým úradom SR za bezprostredne predchádzajúci kalendárny rok a zverejnenú
Štatistickým úradom v januári nasledujúceho roka.
Zvýšenie nájomného prenajímateľ oznámi nájomcovi písomne, zaslaním doporučenej zásielky
na adresu : PEDÁL, občianske združenie, Holubyho 5, 811 03 Bratislava.
Zvýšenie nájomného je nájomca povinný platiť za obdobie od 01.04. v termínoch splatnosti
nájomného dohodnutých v zmluve. V prípade, že oznámenie o zvýšení nájomného bude
nájomcovi doručené po splatnosti nájomného za 2. štvrťrok, zaplatí nájomca rozdiel medzi
pôvodným nájomným a nájomným zvýšeným o mieru inflácie v lehote 15 dní od doručenia
oznámenia.
Článok IV
Práva a povinnosti nájomcu, sankcie
1. Nájomca je povinný užívať predmet nájmu v súlade s právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na
predmet nájmu a v rozsahu a na účel dohodnutý v tejto zmluve. Taktiež je povinný na vlastné
náklady zabezpečiť jeho ochranu pred poškodením alebo zneužitím.
2. Nájomca sa zaväzuje riadne sa starať o predmet nájmu, najmä zabezpečovať na vlastné náklady
všetky úpravy a údržbu ako aj znášať zo svojho náklady spojené s neprimeraným užívaním
predmetu nájmu.
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3. Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu alebo inej dispozície tretej osobe
bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. Za porušenie tejto povinnosti je
nájomca oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 17,00 Eur za každý, aj
začatý deň trvania porušenia tejto povinnosti. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa
predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť.
4. Nájomca na predmete nájmu preberá povinnosti prenajímateľa ako vlastníka, ktoré vyplývajú zo
všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta SR Bratislavy a mestskej časti Bratislava –
Petržalka v platnom znení, týkajúce sa dodržiavania čistoty, poriadku, udržiavania mestskej
zelene a zimnej údržby a pod. a z platných právnych predpisov týkajúcich sa najmä
protipožiarnej ochrany, hygienických predpisov, ochrany majetku.
5. Nájomca je povinný zabezpečiť zneškodňovanie komunálneho odpadu oprávnenou osobou
podľa VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta.
6. Zodpovednosť za škody na predmete nájmu sa riadi ustanoveniami VI. časti, prvej a druhej
hlavy Občianskeho zákonníka.
7. Nájomca je povinný predložiť prenajímateľovi (prostredníctvom oddelenia správy
nehnuteľností) kópiu právoplatného stavebného povolenia na stavbu na predmete nájmu do 15
dní od nadobudnutia jeho právoplatnosti. Za nesplnenie tejto povinnosti je prenajímateľ
oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu v sume 17,00 Eur za každý, aj začatý deň
trvania porušenia tejto povinnosti. V prípade, že právoplatné stavebné povolenie nebude vydané
do ............ je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 300,00
Eur, a to v prípade ak táto lehota uplynula v dôsledku subjektívneho zavinenia nájomcu.
Nájomca sa súčasne zmluvné pokuty podľa tohto odseku zaväzuje zaplatiť na základe
prenajímateľom zaslanej faktúry.
8. Nájomca je povinný predložiť prenajímateľovi (prostredníctvom oddelenia správy
nehnuteľností) kópiu právoplatného kolaudačného rozhodnutia na stavbu na predmete nájmu do
15 dní od nadobudnutia jeho právoplatnosti. Za nesplnenie tejto povinnosti je prenajímateľ
oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu v sume 17,00 Eur za každý, aj začatý deň
trvania porušenia tejto povinnosti. V prípade, že právoplatné kolaudačné rozhodnutie nebude
vydané do ........... je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške
300,00 Eur, a to v prípade ak táto lehota uplynula v dôsledku subjektívneho zavinenia nájomcu.
Nájomca sa súčasne zmluvné pokuty podľa tohto odseku zaväzuje zaplatiť na základe
prenajímateľom zaslanej faktúry.
9. Nájomca je povinný rešpektovať a chrániť pred poškodením zariadenia verejného osvetlenia
v správe oddelenia správy komunikácii magistrátu, pred začatím stavebných prác verejné
osvetlenie zakresliť a odbornou spoločnosťou vytýčiť v teréne. Za porušenie tejto povinnosti
uvedenej v prvej vete tohto odseku je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú
pokutu vo výške 34,00 Eur za každý, aj začatý deň trvania porušenia tejto povinnosti. Nájomca
sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe
prenajímateľom zaslanej faktúry.
Povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu sa nájomca zbaví len v prípade, že zo strany oddelenia
správy komunikácií dôjde k prehodnoteniu vyššie uvedených podmienok a stanovenie nových.
Uvedenú skutočnosť je povinný preukázať nájomca.
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10. Nájomca je povinný dodržiavať VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 8/1993 o starostlivosti
o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy. Nájomca sa zaväzuje počas celej doby
nájmu na vlastné náklady zabezpečovať starostlivosť a údržbu zelene v areáli športoviska. Za
porušenie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v prvej a druhej vete tohto odseku je prenajímateľ
oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 34,00 Eur za každý, aj začatý deň
trvania porušenia tejto povinnosti. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej
vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry.
11. Nájomca sa zaväzuje športovisko – bicrosovú dráhu neoplotiť, zostane verejnosti prístupné
a nebude sa vyberať vstupné.
Za porušenie tejto povinnosti je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú
pokutu vo výške 1 000,00 Eur, a to aj opakovane v prípade, že nedôjde k náprave v lehote
určenej prenajímateľom. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety
zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry.
12. Nájomca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi každú zmenu svojej
právnej subjektivity ako aj iné skutočnosti (zmenu mena, sídla, adresy, prevodu vlastníckeho
práva k stavbe a pod.), ktoré by mohli ovplyvniť nájom. Za nesplnenie tejto povinnosti je
prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu v sume
70,00 Eur.
Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe
vystavenej faktúry.
13. V súlade s ust. § 545 OZ bolo zmluvnými stranami dohodnuté, že prenajímateľ je oprávnený
požadovať od nájomcu náhradu škody spojenú s porušením povinností nájomcu, na ktoré sa
vzťahuje zmluvná pokuta podľa tejto zmluvy vo výške presahujúcej výšku dohodnutej zmluvnej
pokuty.
14. Zmluvné strany sa dohodli, že pre potreby doručovania akejkoľvek písomnosti bude miestom
doručenia nájomcu adresa uvedená v záhlaví tejto zmluvy.
15. Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že písomnosť doručená do miesta doručenia bude
považovaná za doručenú priamo do vlastných rúk, a to i v prípade, ak bude vrátená
prenajímateľovi ako písomnosť nájomcom neprevzatá. Ak nebude možné nájomcovi písomnosť
doručiť na túto adresu a iná adresa nebude prenajímateľovi známa, považuje sa písomnosť
nájomcovi za doručenú dňom jej vrátenia prenajímateľovi, a to aj v prípade, že sa nájomca
o tom nedozvie.
Článok V
Záverečné ustanovenia
1. K zmene dohodnutých podmienok nájmu môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody
zmluvných strán formou písomného dodatku alebo ak to vyplýva zo zmien a doplnkov platných
všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Pre právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia Občianskeho
zákonníka a ostatných platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
3. Nájom pozemkov schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č.
......./2016 zo dňa ..........2016 v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa. Odpis
uznesenia mestského zastupiteľstva podľa predchádzajúcej vety je neoddeliteľnou súčasťou
zmluvy ako príloha č. 2.
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4. Pokiaľ sú v tejto zmluve, jej dodatkoch a/alebo prílohách a/alebo osobitných dohodách k tejto
zmluve, ich dodatkoch alebo prílohách, odkazy na Príslušné právne predpisy alebo ich
ustanovenia, ktoré boli medzičasom zmenené, opätovne prijaté alebo priamo či nepriamo
nahradené inými Príslušnými právnymi predpismi alebo ich ustanoveniami, považujú sa tieto
odkazy za odkazy na Príslušné právne predpisy alebo ich ustanovenia, ktoré boli zmenené
opätovne prijaté alebo priamo či nepriamo nahrádzajú pôvodné Príslušné právne predpisy alebo
ich ustanovenia, v ich platnom znení. V prípade, ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy ukáže
(alebo sa neskôr stane) neplatným alebo neúčinným alebo neaplikovateľným, nedotýka sa to
ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa zaväzujú
dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné alebo neaplikovateľné ustanovenie novým
ustanovením, ktoré zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného alebo
neaplikovateľného ustanovenia a to v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia výzvy jednej
zmluvnej strany druhej zmluvnej strane.
5. Zmluva sa vyhotovuje v 7-ich vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých po jej podpísaní
zmluvnými stranami prenajímateľ dostane 5 a nájomca 2 vyhotovenia.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akýchkoľvek sporov z tejto zmluvy alebo na základe
tejto zmluvy bude ich riešenie v právomoci príslušných slovenských súdov za použitia
slovenského práva.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za nápadne
nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne
námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa podľa ust. § 47a
ods. 1 zák. č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník v spojení s ust. § 5a zák. č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
9. Zánikom účinnosti tejto zmluvy nie je dotknutá účinnosť tých ustanovení zmluvy, ktorých
účinnosť podľa tejto zmluvy a/alebo vzhľadom na ich úpravu a/alebo povahu má trvať aj po
skončení účinnosti tejto zmluvy.

V Bratislave dňa.............................

V Bratislave dňa............................

Prenajímateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava

Nájomca:
PEDÁL, občianske združenie

...............................................................
JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor

..........................................................
Dušan Chudík
predseda správnej rady združenia
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