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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, LV č. 1748, parc. č. 5496/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18698 m²,
parc. č. 5496/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 154 m², časť parc. č. 5498/1 – zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 36 464 m², parc. č. 5498/16 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere
435 m², parc. č. 5499 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 366 m², parc.č. 5500 – zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 401 m², parc. č. 5501 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 66 m²,
parc. č. 5502 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 273 m², parc. č. 5505 – zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 378 m², parc. č. 5508/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 252 m²,
celková výmera 61 487 m², Telovýchovnej jednote SLÁVIA STU, so sídlom Májová 2483/21
v Bratislave, IČO 00598640, za účelom modernizácie a prevádzkovania areálu športových aktivít –
jazdectvo, moderný päťboj, tenis, softbal, šerm, streľba, ako aj jeho užívania pre účely rekreácie
a oddychu obyvateľstva:
Alternatíva 1
na dobu určitú 10 rokov s nájomným 10 473,51 Eur/ročne/za celý predmet nájmu,
Alternatíva 2
na dobu neurčitú s nájomným 0,50 Eur/m²/rok, čo predstavuje pri celkovej výmere 61 487 m² ročne
sumu 30 743,50 Eur,
s podmienkou:
Nájomná zmluva bude s nájomcom podpísaná do 60 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. 5496/3, parc. č. 5496/5, parc. č. 5498/1,
parc. č. 5498/16, parc. č. 5499, parc. č. 5500, parc. č. 5501, parc. č. 5502, parc. č 5505 a parc. č.
5508/1, k .ú. Petržalka, pre Telovýchovnú jednotu SLÁVIA STU v Bratislave 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 športový areál v danej lokalite je dlhodobo
umiestnený a prevádzkovaný žiadateľom a je prínosom pre život obyvateľov a návštevníkov
mestskej časti Bratislava-Petržalka, dôjde k jeho modernizácií za účelom skvalitnenia služieb
obyvateľstvu.

Dôvodová správa
PREDMET : Pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy
Pozemky registra „C“ KN, k. ú. Petržalka, LV č. 1748, Májová ulica
- parc. č. 5496/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18698 m² v celosti
- parc. č. 5496/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 154 m² v celosti
- časť parc. č. 5498/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 36464 m²
- parc. č. 5498/16 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 435 m² v celosti
- parc. č. 5499 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 366 m² v celosti
- parc. č. 5500 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 401 m² v celosti
- parc. č. 5501 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 66 m² v celosti
- parc. č. 5502 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4273 m² v celosti
- parc. č. 5505 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 378 m² v celosti
- parc. č. 5508/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 252 m² v celosti
celková výmera 61487 m2
ŽIADATEĽ : Telovýchovná jednota SLÁVIA STU v Bratislave
Sídlo : Májová 2483/21, 851 05 Bratislava
IČO : 00 598 640
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV :
K.ú.
Petržalka
Petržalka
Petržalka

Parc. č.
5496/3
5496/5
5498/1

LV č.
1748
1748
1748

druh pozemku
zastav. plochy
zastav. plochy
zastav. plochy

celková
výmera
18698
154
37719

Petržalka
Petržalka
Petržalka
Petržalka
Petržalka
Petržalka
Petržalka

5498/16
5499
5500
5501
5502
5505
5508/1

1748
1748
1748
1748
1748
1748
1748

zastav. plochy
zastav. plochy
zastav. plochy
zastav. plochy
zastav. plochy
zastav. plochy
zastav. plochy

435
366
401
66
4273
378
252

výmera na
prenájom
18698 m²
154 m²
36464 m²

účel
prenájmu
nekryté cvičisko
športová strelnica
dvor, ihriská, zeleň,
spevnené plochy
435 m²
krytá jazdiareň
366 m²
stajňa
401 m²
stajňa
66 m²
trafostanica
4273 m²
krytá jazdiareň
378 m²
administratív. budova
252 m²
vstup, dvor, zeleň
-----------------------------------------------61487 m²

Pozemky sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, neboli zverené do správy príslušnej
mestskej časti, neboli na ne uplatnené reštitučné nároky.
ÚČEL NÁJMU :
Modernizácia a prevádzkovanie areálu športových aktivít – jazdectvo, moderný päťboj, tenis,
softbal, šerm, streľba, ako aj jeho užívanie pre účely rekreácie a oddychu obyvateľstva.
DOBA NÁJMU :
Alternatíva 1 – návrh žiadateľa
Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú 10 rokov.
Alternatíva 2 – návrh hlavného mesta
Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú.
VÝŠKA NAVRHOVANÉHO NÁJOMNÉHO :
Alternatíva 1 – návrh žiadateľa
10 473,51 Eur/ročne/za celý predmet nájmu

Alternatíva 2 – návrh hlavného mesta
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 – odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, čo predstavuje pri výmere 61487 m² ročne
sumu 30 743,50 Eur (Tabuľka 100, položka 192b – „športové ihriská – nepodnikateľské využitie“)
SKUTKOVÝ STAV :
Telovýchovná jednota SLÁVIA STU v Bratislave, Májová 2483/21, 851 05 Bratislava
(ďalej len „žiadateľ“) sa obrátila na hlavné mesto SR Bratislavu so žiadosťou zo dňa 09.05.2017
o prenájom pozemkov registra „C“ KN, k.ú. Petržalka, LV č. 1748, parc. č. 5496/3 – zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 18698 m², parc.č. 5496/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere
154 m², časť parc. č. 5498/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 36464 m², parc. č. 5498/16 –
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 435 m², parc. č. 5499 – zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 366 m², parc.č. 5500 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 401 m², parc. č. 5501 –
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 66 m², parc. č. 5502 – zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 4273 m², parc.č. 5505 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 378 m², parc. č. 5508/1 –
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 252 m², celková výmera 61487 m², za účelom modernizácie
a prevádzkovania areálu športových aktivít – jazdectvo, moderný päťboj, tenis, softbal, šerm,
streľba, ako aj jeho užívanie pre účely rekreácie a oddychu obyvateľstva na Májovej ulici
v Bratislave.
Uvedené pozemky sú prenajaté nájomcovi JAZDECKÉMU KLUBU SLÁVIA STU, Májová
21, 851 01 Bratislava, IČO 30803900 Zmluvou o nájme pozemkov č. 08-83-0845-06-00 zo dňa
05.12.2006, v znení Dodatkov č. 08-83-0845-06-01 zo dňa 13.10.2009, č. 08-83-0845-06-02 zo dňa
18.05.2011, č. 08-83-0845-06-03 zo dňa 09.09.2011, na dobu určitú do 31.12.2017, za účelom
modernizácie a prevádzkovania areálu športových aktivít – jazdectvo, moderný päťboj, tenis,
softbal, šerm, streľba, ako aj jeho využívanie pre účely rekreácie a oddychu obyvateľstva, o ktorej
predĺženie požiadal žiadateľ. JAZDECKÝ KLUB SLÁVIA STU je člen občianskeho združenia
Telovýchovnej jednoty SLÁVIA STU.
Športový areál využívajú členovia občianskeho združenia na svoju činnosť, súvisiacu
predovšetkým s výchovou mládeže k aktívnemu športu a reprezentácií už desiatky rokov.
Na pozemkoch stoja budovy vo vlastníctve žiadateľa, ktoré sú zapísané na LV č. 1635, ďalej sú
na nich umiestnené tenisové dvorce, parkúrová konská dráha, trávnaté plochy, spevnené plochy
a pod., ktoré žiadateľ udržiava a zveľaďuje. Celá činnosť občianskeho združenia je hradená
z príspevkov členov jednotlivých združení a z dotácií od jednotlivých športových zväzov.
Navrhovaný nájom pozemkov registra „C“ KN, parc. č. 5496/3, 5496/5, 5498/1, 5498/16,
5499, 5500, 5501, 5502, 5505, 5508/1, k .ú. Petržalka pre Telovýchovnú jednotu SLÁVIA STU
v Bratislave 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 športový areál
v danej lokalite je dlhodobo umiestnený a prevádzkovaný žiadateľom a je prínosom pre život
obyvateľov a návštevníkov mestskej časti Bratislava-Petržalka, dôjde k jeho modernizácií
za účelom skvalitnenia služieb obyvateľstvu.
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. 5496/3,5, 5498/1,16, 5499, 5500, 5501, 5502, 5505, 5508/1 - funkčné využitie
územia : šport, telovýchova a voľný čas, kód 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, špecifikovanými 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: V území je prípustné umiestňovať najmä: špecifické športové zariadenia jazdeckého,
cyklistického, motoristického, vodáckeho, leteckého, modelárskeho športu, zimných športov
a iné, zeleň líniovú a plošnú, vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene, zariadenia
a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia
Prípustné v obmedzenom rozsahu: V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu
najmä: zariadenia občianskej vybavenosti, ktoré neprekročia 10% z funkčnej plochy, byty
v objektoch funkcie – služobné byty
Neprípustné: V území nie je možné umiestňovať najmä: bývanie okrem prípustného
v obmedzenom rozsahu, areálové zariadenia občianskej vybavenosti, zariadenia a areály
výroby, skladové areály, distribučné centrá a logistické parky, stavby na individuálnu rekreáciu,
tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu, zariadenia odpadového
hospodárstva, stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou.
Oddelenie stratégie rozvoja mesta a tvorby územnoplánovacích dokumentov – bez pripomienok
Oddelenie dopravného inžinierstva – K žiadosti o predĺženie pôvodnej zmluvy o nájme
pozemkov v zmysle žiadosti a predloženého zákresu do katastrálnej mapy v celkovej výmere
61487 m2 na Májovej ulici nemajú pripomienky.
Oddelenie dopravy, referát cestného správneho orgánu – z dôvodu, že predmetné pozemky nie
sú cestnými pozemkami miestnych komunikácií I. a II. triedy, z hľadiska cestného správneho
orgánu sa nevyjadrujú.
Oddelenie správy komunikácií – Bez pripomienok.
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene – Uvedené pozemky sú podľa výpisu
z katastra nehnuteľností definované ako zastavané plochy a nádvoria. Podľa zákona č. 543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov platí I. stupeň územnej ochrany,
t. j. územiu sa neposkytuje vyššia ochrana. Nájom pozemkov na uvedený účel nie je v rozpore
so záujmami životného prostredia, ochrany mestskej zelene, územnou ani druhovou ochranou
prírody a krajiny.
Oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže – súhlasia s predĺžením doby nájmu uvedených
pozemkov pre žiadateľa, ktorý mieni pozemky využívať na športové aktivity ako jazdectvo,
moderný päťboj, tenis, softbal, šerm, streľba a na iné a zároveň modernizovať a prevádzkovať
areál na príležitostné športové a rekreačné aktivity.
Oddelenie účtovníctva a pohľadávok – neevidujú pohľadávky
Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií – neevidujú pohľadávky
Oddelenie legislatívno-právne – nevedú súdny spor voči žiadateľovi
Mestská časť Bratislava-Petržalka – súhlasné stanovisko.

ZMLUVA O NÁJME POZEMKOV
č. 08-83-0...-17-00
podľa § 663 a nasl. a Občianskeho zákonníka
(ďalej len „zmluva“)
uzatvorená medzi zmluvnými stranami:
Prenajímateľ:
Názov:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Variabilný symbol:
IBAN:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor
00 603 481
2020372596
ČSOB, a.s.
8830... 17
SK5875000000000025828453

(ďalej len „prenajímateľ“)
a
Nájomca:
Názov :
Sídlo :
Zastupuje
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO :
DIČ :
IČ DPH :

Telovýchovná jednota SLÁVIA STU v Bratislave
Májová 2483/21, 851 01 Bratislava
Jozef Adamovič, štatutár

00 598 640

(ďalej len „nájomca“)
(„prenajímateľ“ a nájomca“ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ a jednotlivo ako
„zmluvná strana“)
PREAMBULA
1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka
a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
2. Predmetom nájmu nie sú objekty umiestnené na pozemkoch parc. č. 5496/5, súpis. č. 3336
– športová strelnica, parc. č. 5498/16, súpis č. 3620 – krytá jazdiareň, parc. č. 5499, súpis.
č. 2486 - stajňa, parc. č. 5500, súpis č. 2485 – stajňa, parc. č. 5501, súpis č. 6111 –
trafostanica, parc. č. 5502, súpis č. 2487 – krytá jazdiareň, parc. č. 5505, súpis. č. 2483 –
administratívna budova, ktoré sú vo vlastníctve nájomcu zapísané na liste vlastníctva
č. 1635.

Článok 1
Predmet a účel nájmu
1. Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľností – pozemkov registra „C“ KN,
parcelné č. 5496/3 s výmerou 18698 m2, druh pozemku: zastavané plochy
parcelné č. 5496/5 s výmerou 154 m2, druh pozemku: zastavané plochy
parcelné č. 5498/1 s výmerou 37719 m2, druh pozemku: zastavané plochy
parcelné č. 5498/16 s výmerou 435 m2, druh pozemku: zastavané plochy
parcelné č. 5499 s výmerou 366 m2, druh pozemku: zastavané plochy
parcelné č. 5500 s výmerou 401 m2, druh pozemku: zastavané plochy
parcelné č. 5501 s výmerou 66 m2, druh pozemku: zastavané plochy
parcelné č. 5502 s výmerou 4273 m2, druh pozemku: zastavané plochy
parcelné č. 5505 s výmerou 378 m2, druh pozemku: zastavané plochy
parcelné č. 5508/1 s výmerou 252 m2, druh pozemku: zastavané plochy
katastrálne územie Petržalka, LV č. 1748, v podiele: 1/1.

a nádvoria,
a nádvoria,
a nádvoria,
a nádvoria,
a nádvoria,
a nádvoria,
a nádvoria,
a nádvoria,
a nádvoria,
a nádvoria,

2. Prenajímateľ prenecháva a nájomca prijíma do nájmu za podmienok uvedených v tejto
zmluve pozemky registra „C“ KN, katastrálne územie Petržalka, LV č. 1748,
parcelné č. 5496/3, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 18698 m²
v celosti (nekryté cvičisko),
parcelné č. 5496/5, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 154 m²
v celosti (športová strelnica),
parcelné č. 5498/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 36464 m²
(dvor, ihriská, zeleň, spevnené plochy),
parcelné č. 5498/16, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 435 m2
v celosti (krytá jazdiareň)
parcelné č. 5499, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 366 m²
v celosti (stajňa),
parcelné č. 5500, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 401 m²
v celosti (stajňa),
parcelné č. 5501, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 66 m² v celosti
(trafostanica),
parcelné č. 5502, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 4273 m2
v celosti (krytá jazdiareň)
parcelné č. 5505, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 378 m²
v celosti (administratívna budova),
parcelné č. 5508/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 252 m²
v celosti (vstup, dvor, zeleň),
celkovo vo výmere 61487 m2, ako je to zakreslené v kópii z katastrálnej mapy (ďalej len
„predmet nájmu“ alebo „pozemky“). Kópia z katastrálnej mapy a list vlastníctva č. 1748,
sú neoddeliteľnými súčasťami tejto zmluvy ako prílohy č. 1 - 2.
3. Účelom nájmu predmetu nájmu je modernizácia a prevádzkovanie areálu športových
aktivít – jazdectvo, moderný päťboj, tenis, softbal, šerm, streľba, ako aj jeho
užívanie pre účely rekreácie a oddychu obyvateľstva.
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4. Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu využívať výlučne na dohodnutý účel. Pre prípad
porušenia tohto záväzku zmluvné strany dojednali zmluvnú pokutu v súlade s ust. § 544
a nasl. Občianskeho zákonníka vo výške 17,00 Eur za každý, aj začatý deň trvania
porušenia tohto záväzku, ktorú má prenajímateľ právo od nájomcu požadovať. Nájomca
sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe
prenajímateľom zaslanej sankčnej faktúry.
5. Nájomca vyhlasuje, že mu je známy faktický stav predmetu nájmu, ako aj právny stav
predmetu nájmu podľa aktuálneho výpisu z listu vlastníctva. Nájomca vyhlasuje, že
ku dňu podpísania tejto Zmluvy je predmet nájmu v stave spôsobilom na dohodnuté
užívanie a v takomto stave ho do nájmu preberá.

Článok 2
Vznik, doba a ukončenie nájmu
1. Nájom sa dojednáva na dobu ........... a začne plynúť dňom nadobudnutia účinnosti tejto
zmluvy podľa článku 5 odsek 1 tejto zmluvy.
2. Nájomný vzťah môže byť ukončený len niektorým z nasledujúcich spôsobov:
a/ písomnou dohodou zmluvných strán ku dňu uvedenému v dohode,
b/ výpoveďou prenajímateľa, a to i bez udania dôvodu,
c/ výpoveďou nájomcu v prípade ak :
- bolo rozhodnuté o odstránení stavieb na predmete nájmu,
- predmet nájmu sa stane nespôsobilým na dohodnuté užívanie bez porušenia
povinnosti nájomcu,
d/ písomným odstúpením od zmluvy v súlade s touto zmluvou a/alebo s príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka,
e/ odstúpením od tejto zmluvy prenajímateľom v prípade:
- nezaplatenia dojednaného nájomného v lehote splatnosti uvedenej v čl. 3 tejto
zmluvy,
- ak nájomca prenechá predmet nájmu do podnájmu alebo inej dispozície tretej
osobe bez súhlasu prenajímateľa v súlade s článkom 4 ods. 3 tejto zmluvy,
- nájomca užíva predmet nájmu alebo jeho časť v rozpore s účelom vymedzeným
v tejto zmluve,
- nadobudne právoplatnosť územné rozhodnutie o realizácii celomestsky významnej
stavby na predmete nájmu.
3. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva zrušuje dňom doručenia oznámenia
o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane (ex nunc).
4. Pre prípad výpovede dojednali zmluvné strany trojmesačnú výpovednú lehotu.
Výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
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Článok 3
Úhrada za nájom
1. Nájomné za predmet nájmu je stanovené podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších predpisov dohodou vo výške :

2. Ročné nájomné vo výške .............. Eur (slovom ................... Eur) sa nájomca zaväzuje
uhrádzať počnúc dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy v pravidelných štvrťročných
splátkach, vždy do 15 dňa prvého mesiaca príslušného kalendárneho štvrťroka
vo výške
..........
Eur
na
účet
prenajímateľa
číslo
účtu
(IBAN):
SK5875000000000025828453, BIC (SWIFT): CEKOSKBX, v ČSOB a.s., s variabilným
symbolom VS 8830...17.
3. Pomerná časť nájomného podľa ods. 2 tohto článku sa vypočíta tak, že denné nájomné
vypočítané ako 1/365 ročného nájomného sa vynásobí počtom dní odo dňa nadobudnutia
účinnosti tejto zmluvy do konca štvrťroka, v ktorom sa zmluva uzavrela alebo v ktorom
nájom zanikol. Takto vypočítané nájomné sa nájomca zväzuje uhradiť najneskôr do 15
dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
4. 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.
5. Nájomné a ostatné finančné plnenia sa považujú za uhradené dňom pripísania na účet
prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nájomca nezaplatí nájomné, pomernú časť nájomného
riadne a včas, je povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %
z dlžnej sumy za každý aj začatý deň trvania omeškania. 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. štvrťroka príslušného
kalendárneho roka) výšku nájomného dohodnutého v zmluve o výšku miery inflácie
stanovenej Štatistickým úradom SR za bezprostredne predchádzajúci kalendárny rok
zverejnenú Štatistickým úradom v januári nasledujúceho roka. Zvýšenie nájomného
prenajímateľ oznámi nájomcovi písomne, zaslaním doporučenej zásielky na adresu
nájomcu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Zvýšené nájomné 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.
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Článok 4
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.
3. Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu alebo inej
dispozície tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa.
Prenajímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že nebytové priestory nachádzajúce sa
na predmete nájmu môžu byť prevádzkované tretími osobami na základe dohody alebo
nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi nájomcom a tretími osobami. Za nesplnenie
povinnosti uvedenej v prvej vete tohto odseku je prenajímateľ 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 na základe prenajímateľom zaslanej faktúry.
4. Nájomca na predmete nájmu preberá povinnosti prenajímateľa ako vlastníka, ktoré
vyplývajú zo všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy a mestskej časti Bratislava – Petržalka v platnom znení, týkajúce sa najmä
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 a pod.
5. Nájomca sa zaväzuje umožniť prenajímateľovi alebo ním povereným tretím osobám
kontrolu využívania prenajatých pozemkov a umožniť prenajímateľovi vstup na tieto
pozemky, najmä za účelom kontroly dodržiavania nájomnej zmluvy a platných právnych
predpisov súvisiacich s nájmom. Za nesplnenie tejto podmienky si zmluvné strany
dohodli zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 Eur. Prenajímateľ je oprávnený požadovať
úhradu zmluvnej pokuty za porušenie uvedenej povinnosti a nájomca sa v tomto prípade
zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu na základe prenajímateľom zaslanej faktúry.
6. Zodpovednosť za škody na predmete nájmu sa riadi ustanoveniami VI. časti, prvej
a druhej hlavy Občianskeho zákonníka.
7. V prípade skončenia nájmu je nájomca povinný odovzdať predmet nájmu prenajímateľovi
v stave zodpovedajúcom dohodnutému užívaniu, pokiaľ sa s prenajímateľom nedohodne
inak. V prípade, že nepríde k dohode a ani k splneniu povinnosti zo strany nájomcu, je
prenajímateľ oprávnený uviesť predmet nájmu do pôvodného stavu na náklady a riziko
nájomcu.
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8. Za nesplnenie povinnosti uvedenej v bode 7 tohto článku, si zmluvné strany dojednali
zmluvnú pokutu vo výške 17,00 Eur, za každý aj začatý deň, nasledujúci po dni, v ktorom
sa má predmet nájmu uviesť do stavu podľa bodu 7 tohto článku, ktorú má prenajímateľ
právo od nájomcu požadovať. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa
predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej sankčnej
faktúry.
9. Uhradením zmluvnej pokuty sa nájomca nezbavuje povinnosti uhradiť prenajímateľovi
škodu spôsobenú nemožnosťou užívať predmet nájmu a povinnosti zaplatiť
prenajímateľovi náhradu za užívanie predmetu nájmu vo výške nájomného. Zmluvná
pokuta sa v týchto prípadoch do náhrady škody nezapočítava.
10. Nájomca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznamovať každú zmenu (zmenu sídla
nájomcu, zmena vlastníctva nehnuteľností, ktoré sú v čase uzatvorenia tejto zmluvy
vo vlastníctve nájomcu a pod.) ako aj všetky skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť nájom.
Za nesplnenie tejto povinnosti má prenajímateľ právo požadovať od nájomcu zmluvnú
pokutu vo výške 70,00 Eur. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej
vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej sankčnej faktúry.
11. V súlade s ust. § 545 Občianskeho zákonníka 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.
12. Zmluvné strany sa dohodli, že pre potreby doručovania akejkoľvek písomnosti bude
miestom doručenia nájomcu sídlo nájomcu adresa uvedená v záhlaví tejto zmluvy.
13. Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že písomnosť doručená do miesta doručenia
podľa odseku 12 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 podľa odseku 12 tohto článku 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.
14. Nájomca je povinný pri starostlivosti o verenú zeleň na predmete nájmu postupovať
v zmysle všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy č. 8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň, v spolupráci s oddelením životného
prostredia a mestskej zelene Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
a mestskou časťou Bratislava – Petržalka. Za nesplnenie tejto povinnosti je nájomca
povinný zaplatiť sankcie v zmysle vyššie uvedeného všeobecne záväzného nariadenia.
15. Nájomca sa pri výstavbe alebo prevádzke zaväzuje zabrániť alebo obmedziť činnosť,
ktorou by došlo k záberu alebo poškodeniu zelene, zároveň je povinný chrániť zeleň
v súlade s normou STN 83 710 Ochrana prírody. Za nesplnenie tejto povinnosti má
prenajímateľ právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 300,00 Eur.
Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť
na základe prenajímateľom zaslanej sankčnej faktúry.
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16. Nájomca je povinný zabezpečovať zneškodnenie komunálneho odpadu oprávnenou
osobou podľa Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného
mesta (ďalej len „VZN“). Za nesplnenie tejto povinnosti je nájomca povinný zaplatiť
prenajímateľovi sankcie v zmysle VZN.
Článok 5
Záverečné a spoločné ustanovenia
1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a právne
účinky nadobúda nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa,
a to v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
v znení neskorších predpisov.
2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať po dohode zmluvných strán, a to len vo forme
písomných a riadne očíslovaných dodatkov.
3. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Kópia z katastrálnej mapy
Príloha č. 2 – LV č. 1748
Príloha č. 3 – LV č. 1635
Príloha č. 4 – Uznesenie MsZ č. ..../2017
4. Pre prípad, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je alebo sa v budúcnosti stane
z akéhokoľvek dôvodu neplatným alebo neúčinným, v takomto prípade platnosť
ostatných ustanovení Zmluvy nie je dotknutá. Namiesto neplatného alebo neúčinného
ustanovenia bude platiť primeraná úprava, ktorá sa v rámci prípustnosti platného
právneho poriadku čo najviac približuje účelu zrejme sledovanému zmluvnými stranami
pri uzavieraní tejto Zmluvy.
5. Zmluvné strany sa dohodli že ich právne vzťahy, ktoré vzniknú na základe tejto Zmluvy
a v súvislosti s jej realizáciou, sa budú riadiť právom Slovenskej republiky, a to
ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení. Na právne vzťahy v tejto
Zmluve zvlášť neupravené sa použijú primerane ustanovenia Občianskeho zákonníka
v platnom znení.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov
o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, vrátane sporov týkajúcich sa výkladu a/alebo
platnosti ustanovení tejto Zmluvy, budú riešiť predovšetkým dohodou. Ak vzájomná
dohoda nebude možná, o spore rozhodne príslušný súd SR .
7. Táto Zmluva je vyhotovená v siedmich (7) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom
päť (5) rovnopisov dostane prenajímateľ a dva (2) rovnopisy dostane nájomca.
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8. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné,
pričom vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz
čoho pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave, dňa:

V Bratislave, dňa:

Prenajímateľ
Hlavné mesto SR Bratislavy

Nájomca :
Telovýchovná jednota SLÁVIA STU
v Bratislave

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

...............................................
Jozef Adamovič
štatutár
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