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Návrh uznesenia 

 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu   
 
 

  schvaľuje  
 

 
1.  
Odňatie nebytových priestorov  vo výmere  23,25 m2 (z toho hlavné priestory vo výmere 14,1 m2 

a vedľajšie priestory vo výmere 9,15 m2) na Nám. SNP na prízemí v objekte Starej tržnice 
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, zverených do správy príspevkovej organizácii Bratislavské kultúrne 
a informačné stredisko. 
 
 
2.  
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 nebytových priestorov  vo výmere  23,25 m2 (z 
toho hlavné priestory vo výmere 14,1 m2 a vedľajšie priestory vo výmere 9,15 m2) na Nám. SNP na 
prízemí v objekte Starej tržnice v Bratislave, k. ú. Staré Mesto občianskemu združeniu Bratislavské 
dobrovoľnícke centrum so sídlom Hviezdoslavova 119, 900 31 Stupava,  IČO 42267111 na dobu 
neurčitú, za  symbolické nájomné vo výške 1 Euro/rok za celý nebytový priestor za účelom 
zriadenia a prevádzkovania dobrovoľníckeho centra  
 
s podmienkou: 
 
Nájomná  zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v mestskom 
zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude podpísaná nájomcom, toto 
uznesenie stratí platnosť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
PREDMET: Nájom nebytových priestorov na prízemí vo výmere 23,25 m2 ( z toho hlavné 

priestory vo výmere 14,1m2 a vedľajšie priestory vo výmere 9,15 m2)    v Bratislave, 
k. ú. Staré Mesto na Nám SNP v objekte Starej tržnice súp. č. 101484 na pozemku 
parc. č. 96, LV 1656 

 
ŽIADATE Ľ  Bratislavské dobrovoľnícke centrum 
                       Hviezdoslavova 119, 900 31 Stupava 
                       IČO 42267111 
 
ÚČEL:  zriadenie a prevádzkovanie dobrovoľníckeho centra 
 
DOBA NÁJMU : na dobu neurčitú 
 
VÝŠKA NÁJOMNÉHO : 1Euro/rok za celý nebytový priestor 
 
SKUTKOVÝ STAV: 
 
1.  Na základe Protokolu o zverení nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky a s 

ním súvisiacich práv a záväzkov do správy Bratislavskému kultúrnemu a informačnému 
stredisku číslo: 11 88 0166 12 00 zo dňa 18.9.2012 boli Bratislavskému kultúrnemu 
a informačnému stredisku zverené nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, 
na Nám. SNP (Stará tržnica), zapísané na LV č. 1656 a to: 

 1.1. pozemok: parc. č. 96 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2322 m2,  evidovaný ako                                                               
parcela registra „C“ 

 

     1.2. časť stavby: stavba súp. č. 101 484, na pozemku parc. č. 96/podiel 54269/556087  (t. zn.  
okrem priestorov uvedených v čl.2 ods.2, vedené na kartách majetku: OTZ/812/019/1, 
 OTZ/812/019) 

 
2. Žiadosťou zo dňa 09.1.2013 OZ Bratislavské dobrovoľnícke centrum požiadala o  nájom 

nebytových priestorov za symbolické nájomné za účelom zriadenia a prevádzkovania 
dobrovoľníckeho centra. 

  
3.  Predstavitelia platformy dobrovoľníckych centier a organizácií oslovili vedenie hlavného mesta  

a predstavili svoj zámer zriadiť v centre dobrovoľnícke centrum, ktoré bude vytvárať pozitívne 
prostredie pre rozvoj dobrovoľníctva v Bratislave. Centrum bude v prvom rade zavádzať 
dobrovoľnícke programy v  zariadeniach v pôsobnosti mesta Bratislavy, v ďalších verejných 
a  mimovládnych organizáciách a zároveň organizovať vlastné dobrovoľnícke projekty, ako aj 
vysielať dobrovoľníkov na podujatie organizované hlavným mestom a organizáciami 
v Bratislave.   

 
 
ZDÔVODNENIE: 
 
Nájom nebytových priestorov na  Nám. SNP v objekte Starej tržnice  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 s prihliadnutím na  skutočnosť, že v priestoroch bude zriadené 
dobrovoľnícke centrum, ktoré svoje dobrovoľnícke programy a aktivity bude realizovať v prvom 
rade v zariadeniach v pôsobnosti mesta Bratislavy, bude pracovať s dobrovoľníkmi ako aj 
s verejnosťou  a jeho činnosť bude prospešná pre mesto i jeho obyvateľov. 



Hlavné mesto SR Bratislava v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov zverejnilo dňa 21. 1. 2013 na internete a na úradnej tabuli svoj zámer 
prenajať uvedené  nebytové priestory z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 
 
 
 
Predmet nájmu 

 



                   
 
 

                     
 

                   



 

 
 



 
 
 

 



 
Spôsob fungovania BDC - Návrh konkrétnych krokov 

 
 

Práca s organizáciami 
 

Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC) bude pracovať so všetkými mimovládnymi 
neziskovými organizáciami, verejnými organizáciami a neformálnymi zoskupeniami na území 
mesta a Bratislavského kraja – s občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami, nadáciami, 
školami, nemocnicami, rozpočtovými a príspevkovými organizáciami a mestskými organizáciami, 
ktoré budú mať záujem spolupracovať s dobrovoľníkmi alebo rozvíjať dlhodobé dobrovoľnícke 
programy.  BDC nebude vysielať dobrovoľníkov pre podnikateľské subjekty.  
 
Centrum bude postupne vytvárať databázu ľudí, ktorí sa chcú stať dobrovoľníkmi a zároveň 
databázu organizácií aj s ich dobrovoľníckymi príležitosťami. Organizácie budú môcť registrovať 
viacero dobrovoľníckych pozícií. Každá pozícia bude mať svoj názov a čo najdetailnejší opis. Čím 
väčším počtom informácií bude opis disponovať, tým väčší záujem zo strany dobrovoľníkov získa. 
Centrum bude uvádzať tieto pozície na svojej internetovej stránke a zároveň ich uverejňovať aj 
v novinkách mesačne posielaným dobrovoľníkom v Bratislave. Centrum poskytne možnosť 
uverejňovať články, fotky a videá jednotlivých organizácií v Bratislave na svojej internetovej 
stránke. Úlohou centra bude teda propagovať tieto ponuky dobrovoľníkom.  
 
Centrum bude prostredníctvom registračného formulára a osobnými stretnutiami s organizáciami 
mapovať záujem dobrovoľníckych organizácií o spoluprácu s centrom, s dobrovoľníkmi, ale aj 
kvalitu manažmentu dobrovoľníkov (spôsob vyhľadávania, výberu, školenia, motivačných 
programov, hodnotenia dobrovoľníkov) a na základe toho vysielať dobrovoľníkov do organizácií.  
 
BDC bude poskytovať rady, konzultácie, prístup k informáciám ohľadom manažmentu 
dobrovoľníkov.  Koordinátori dobrovoľníkov, resp. profesionáli a dobrovoľníci so záujmom o rôzne 
témy budú môcť do centra zavolať, napísať email, dohodnúť si stretnutie. Centrum bude 
v spolupráci s inými organizáciami poskytovať možnosť zúčastniť sa na kurzoch manažmentu 
dobrovoľníkov, supervízií a konzultácií pre koordinátorov dobrovoľníkov (pokiaľ na supervízie 
a konzultácie nebudú financie z projektov, pôjde o platenú službu centra). Centrum bude realizovať 
semináre a workshopy na rôzne témy z oblasti dobrovoľníctva a to podľa potrieb organizácií. 
Centrum bude vytvárať kampane na zapájanie obyvateľov Bratislavy a obyvateľov Bratislavského 
kraja do dobrovoľníckych aktivít. Rovnako bude v centre malá knižnica, ku ktorej budú mať prístup 
profesionáli, dobrovoľníci, študenti. Aj na internetovej stránke centra nájdu záujemcovia zdroje – 
príklady zmlúv medzi organizáciou a dobrovoľníkom, manuály a publikácie z oblasti 
dobrovoľníctva.  
 
Spolupráca s mestskými organizáciami a mestom Bratislava 
 
Pre organizácie mesta Bratislavy centrum bude poskytovať konzultácie a skupinové supervízie pre 
koordinátorov dobrovoľníkov. Centrum bude pre ne hľadať a vysielať ad – hoc dobrovoľníkov, teda 
jednorazových dobrovoľníkov, ktorí im budú pomáhať pri rôznych príležitostiach, ako sú napr. 
festivaly, kampane, výstavy a pod. Pre mesto centrum vytvorí osobitnú kampaň na Vianoce – napr. 
Štedrý deň dobrovoľníkom v Bratislave, prípadne po dohode s mestom vytvorí inú  kampaň. 
V prípade záujmu zo strany organizátorov celoslovenských kampaní sa BDC ako partner zapojí do 
týchto kampaní na podporu dobrovoľníctva (Naše Mesto, Dni dobrovoľníctva). Centrum bude 
vysielať firemných dobrovoľníkov prioritne do mestských organizácií a pre projekty hlavného 
mesta.  
 
BDC sa bude zaoberať vznikom nových dobrovoľníckych programov, ktoré sa doposiaľ 
v Bratislave (alebo na Slovensku) nevytvorili.  Bude to napr. americký model programu Big Brother 



Big Sister (Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici ho uvádza ako program Opri sa o mňa), 
v ktorom dobrovoľník pravidelne počas jedného roka sprevádza – mentoruje dieťa so špecifickými 
problémami, resp. zo znevýhodneného prostredia. Ďalším programom môže byť program pre 
osamelých seniorov v meste Bratislava, ktorých môžu navštevovať dobrovoľníci. Takéto programy 
však budú vyžadovať osobitnú pozornosť pri výbere, školení a koordinovaní dobrovoľníkov.  
 
Dobrovoľnícke programy na kľúč 
 
BDC bude ponúkať aj tzv. dobrovoľnícke programy na kľúč. V tomto prípade centrum poskytne 
koordináciu celého dobrovoľníckeho programu v konkrétnej organizácii. V rámci programu na kľúč 
centrum poskytne tieto služby:  

- mapovanie potrieb organizácie vzhľadom k zapojeniu dobrovoľníkov,  
- akreditované školenie pre koordinátora dobrovoľníkov , 
- informatívne školenie zamestnancov organizácie o dobrovoľníctve,  
- vyhľadanie dobrovoľníkov,  
- výber dobrovoľníkov prostredníctvom dotazníkov a pohovorov,  
- školenie dobrovoľníkov,  
- supervízie a intervízie pre dobrovoľníkov,  
- vytvorenie motivačného programu pre dobrovoľníkov,  
- administráciu dobrovoľníckeho programu,  
- systém hodnotenia dobrovoľníkov,  
- smernicu k manažmentu dobrovoľníkov. 

 
Akým spôsobom bude BDC poskytovať služby organizáciám?  
 
Osobné stretnutia 
 
BDC bude mať kanceláriu v centre mesta. Každý pracovný deň medzi 10.00 – 18.00 budú mať 
záujemcovia o dobrovoľníctvo a organizácie možnosť navštíviť centrum. Pracovníci centra budú 
navštevovať dobrovoľnícke organizácie (čo bude v prípade monitorovania potrieb dobrovoľníkov 
a kvality manažmentu dobrovoľníkov v organizácii aj uprednostňované). Profesionáli z organizácií 
si s ľuďmi v centre budú môcť kedykoľvek dohodnúť stretnutia. Rovnako budú ľudia z centra 
poskytovať osobne semináre, tréningy a workshopy, ako aj ponuky akreditovaného školenia 
manažmentu dobrovoľníkov. 
 
Elektronické služby  
 
Databáza dobrovoľníckych príležitostí a databáza dobrovoľníkov bude elektronická, a preto väčšie 
množstvo komunikácie bude uskutočnené prostredníctvom emailov a internetovej stránky. Stránka 
sa bude pravidelne aktualizovať. Rovnako bude centrum odpovedať na otázky alebo poskytovať 
rôzne informácie emailom a prostredníctvo noviniek pre organizácie, aj pre dobrovoľníkov.  
 
Telefón 
 
BDC bude disponovať mobilným telefónom/telefónmi. Záujemcovia o dobrovoľníctvo 
a organizácie budú môcť kedykoľvek počas pracovného týždňa zavolať a konzultovať, resp. 
dohodnúť si osobné stretnutie.  
 
Čo bude centrum očakávať od organizácií?  
 
BDC bude od organizácii vyžadovať vhodnú komunikáciu smerom k dobrovoľníkom a k centru. 
Mnohí dobrovoľníci sa po prvý raz stretnú s dobrovoľníckou organizáciou a nevedia, čo majú od 



nej očakávať. Proces s dobrovoľníkom by nemal trvať dlho – ak sa im organizácie neozvú, nevedia, 
či koordinátor v organizácii zabudol, alebo je zaneprázdnený, alebo si môžu myslieť, že nie sú 
dostatočne dobrý na úlohu, ktorú od nich organizácia vyžaduje. A preto sa môžu rozhodnúť pre inú 
organizáciu alebo sa úplne vzdať myšlienky na dobrovoľníctvo. Organizácie by preto mali 
informovať dobrovoľníka o tom, ako proces dlho trvá, prípadne sa ozvať, čo sa deje predtým, ako 
dobrovoľník nastúpi. Rovnako pracovníci centra budú potrebovať vedieť od organizácií, či 
umiestnili dobrovoľníka, či bol dobrovoľník vhodný alebo napr. či sa nikdy neukázal a pod. 
Centrum bude tiež získavať informácie od dobrovoľníkov a dobrovoľníci budú hodnotiť program 
centra. Takéto informácie centru pomôžu poskytovať naozaj kvalitné služby.  
 
BDC privíta, ak jej budú organizácie posielať fotografie alebo svedectvá dobrovoľníkov. Bude ich 
uverejňovať na internetovej stránke a vo výročnej správe.  
 
V niektorých prípadoch môže centrum odmietnuť registráciu organizácie, alebo odmietnuť 
umiestnenie dobrovoľníkov v organizácii. Môže to byť z dôvodov nesplnenia kritérií kvality 
manažmentu dobrovoľníkov alebo ak pôjde o organizáciu či skupinu, ktorá je podozrivá 
z nelegálnych, diskriminujúcich či iných dôvodov. Centrum vytvorí kritériá, na základe ktorých 
nebude umiestňovať dobrovoľníkov do takýchto organizácii. Organizácie, ktoré budú s centrom 
spolupracovať, budú zároveň súhlasiť s týmito podmienkami. Centrum bude prijímať všetky 
sťažnosti a pochvaly. Tie osobitne preverí Správna Rada centra. 
 
 
 

Práca s dobrovoľníkmi 
 
Proces umiestňovania  
 
Dobrovoľníci sa budú môcť registrovať do databázy centra viacerými spôsobmi:  prostredníctvom 
webovej stránky, ďalej telefonicky, pričom ľudia v centre registráciu cez telefón vyplnia pre nich, 
potom vyplnením dotazníka, ktorí záujemcovia prinesú alebo pošlú do centra a nakoniec osobne – 
dohodnú si stretnutie v centre a registrácia sa vyplní spolu s nimi. Dobrovoľníkom po niekoľkých 
dňoch manažér/ka zavolá, pričom si overí všetky vyplnené údaje. Dobrovoľníci si budú môcť 
databázu prezerať samostatne alebo v prípade potreby s asistenciou v centre. Ak si dobrovoľníci 
nebudú istí, čo presne chcú, môžu svoj výber konzultovať v centre (dohodnú si stretnutie 
prostredníctvom emailu/telefónu). 
 
Osobné stretnutie 
 
Osobné stretnutie bude zahŕňať nasledovné kroky: 
1. Online registráciu.  
2. Rozhovor o záujmoch dobrovoľníka, o zručnostiach, časových možnostiach a pod. 

O tom, či má dobrovoľnícku skúsenosť alebo čo by sa chcel počas dobrovoľníctva 
naučiť.  

3. Prezeranie dobrovoľníckych možností – databázy príležitostí. 
4. Rozhodnutie pre jednu alebo viaceré možnosti, o ktoré sa dobrovoľník zaujíma 

(maximálne tri možnosti) 
5. Registrovanie sa pre tieto možnosti – ak dobrovoľník prejaví záujem o konkrétnu 

možnosť.  

Keď sa dobrovoľník zaregistruje, centrum začne kontaktovať relevantné organizácie v mene 
dobrovoľníka. Organizácia získa na neho kontakty a centrum bude dobrovoľníka informovať o tom, 
ktoré organizácie prejavili záujem. Dobrovoľník toto všetko môže urobiť aj sám. Centrum mu 
poskytne kontakty na organizáciu a koordinátora dobrovoľníkov. Každá organizácia má iný proces 



prijímania dobrovoľníkov – niektoré uskutočňujú formálne výbery a školenia, iné len neformálne 
rozhovory. O tomto procese v každej organizácii bude centrum dobrovoľníka informovať.  
 
Čo bude BDC očakávať od dobrovoľníkov?  
 
S každým dobrovoľníkom sa centrum bude snažiť zostať v kontakte počas procesu umiestňovania. 
V prípade, že sa niečo stane – napr. ak dobrovoľník začne pracovať, alebo sa rozhodne 
nespolupracovať s organizáciou, či ak sa napr. organizácia neozýva, o všetkom by malo centrum 
vedieť. Centrum bude dobrovoľníka kontaktovať telefonicky alebo mailom, rovnako bude môcť 
dobrovoľník získavať novinky – nové príležitosti emailom raz do mesiaca. V prípade záujmu 
poskytne raz za mesiac centrum dobrovoľníkom školenie týkajúce sa práv a povinností 
dobrovoľníkov a organizácií, možností, motivácie pre dobrovoľnícku činnosť, zručností, ktoré 
môžu získať, legislatívy dobrovoľníctva na Slovensku a o rozvoji dobrovoľníctva na Slovensku 
a v Európe.  
 
Dobrovoľníkov raz za rok centrum skontaktuje ohľadom hodnotenia svojich služieb. BDC 
dobrovoľníka požiada, aby sa ozval v prípade, že sa rozhodne zmeniť svoje stanovisko a ďalej už 
nepracovať v organizácií. Rovnako požiada organizácie, do ktorých dobrovoľníkov sprostredkuje, 
aby sa ozvali v prípade nespokojnosti alebo ukončenia spolupráce s dobrovoľníkom. Za určitých 
okolností bude môcť centrum odmietnuť registrovať dobrovoľníka, napr. na základe nevhodného 
správania.  Centrum k tomu vytvorí kritériá. BDC uvíta spätné väzby od dobrovoľníkov, pozitívne 
aj negatívne sťažnosti. Zaoberať sa nimi bude Správna rada BDC.   
 
 

Plán aktivít centra na rok 2013 – pracovná náplň centra 
 

Január – marec 2013:  
1. Zriadiť kanceláriu a kuchynku – nábytok, technika, telefón, internet, kancelárske potreby.  
2. Vytvoriť dizajn manuál centra – logo, písmo, slogan. 
3. Zriadenie internetovej stránky BDC.  
4. Vytvoriť a pravidelne aktualizovať stránku na facebooku, prípadne iných sociálnych 

sieťach. 
5. Slávnostné otvorenie centra – event pre dobrovoľníkov, organizácie, médiá, osobnosti.  

Marec – december 2013:  
6.  Vytvárať databázy bratislavských neziskových a verejných organizácií, ktoré pracujú/chcú 

pracovať s dobrovoľníkmi (ďalej dobrovoľnícke organizácie).  
7. Vypracovať registračný formulár pre organizácie, na základe ktorého bude centrum hľadať 

dobrovoľníkov pre organizácie.  
8. Mapovať – prostredníctvom osobných stretnutí a formulára kvalitu manažmentu 

dobrovoľníkov v organizáciách a podľa kvality manažmentu vysielať dobrovoľníkov do 
organizácií.  

9. V spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií a/alebo inými 
organizáciami ponúkať akreditovaný kurz Manažmentu dobrovoľníkov.  

10. Ponúkať pravidelné supervízie a konzultácie pre dobrovoľnícke organizácie.  

Apríl – december 2013:  
1. Vytvoriť letáky, bannery, plagáty k otvoreniu centra. 
2. Vytvárať databázu dobrovoľníkov z radov verejnosti.  
3. Posielať pravidelné elektronické novinky zaregistrovaným dobrovoľníkov ohľadom 

dobrovoľníckych ponúk v Bratislave. 



4. Vytvárať vlastné propagačné kampane na zapájanie verejnosti (aspoň raz do roka – napr. Na 
Štedrý deň dobrovoľníkom) do dobrovoľníctva a zapájať sa do celoslovenských kampaní. 

5. Spolupracovať s firmami a zapájať firemných dobrovoľníkov do dobrovoľníckych aktivít. 
6. Konzultovať a vytvárať dobrovoľnícke programy v organizáciách, ktoré doposiaľ 

s dobrovoľníkmi nepracovali.  
7. Vytvoriť registračnú kartu dobrovoľníka.  
8. Osobne sa stretnúť s každým potenciálnym dobrovoľníkom a podľa jeho záujmu ho 

umiestniť do konkrétnej organizácie.  
9. Hodnotiť kvalitu manažmentu dobrovoľníkov v organizáciách na základe spätnej väzby 

dobrovoľníkov.  
10. Vytvoriť softvér – hľadať financie na tvorbu softvéru pre koordinovanie 

centra dobrovoľníkov, zasielanie noviniek, hodnotenie organizácií a zapojenia 
dobrovoľníkov 

11. Spolupracovať s médiami – minimálne dva razy do roka napísať tlačovú správu a aspoň raz 
do roka zorganizovať tlačovú konferenciu alebo event, na ktorý centrum pozve médiá.  

12. Propagovať centrum medzi verejnosťou – hľadať spôsoby a projekty, ako zaujať verejnosť 
pre dobrovoľníctvo (práca na školách, v senior kluboch, spolupráca s knižnicami).  

13. Vytvoriť základné manuály pre dobrovoľníkov a organizácie – čo treba vedieť 
o dobrovoľníctve, práva, povinnosti jednej aj druhej strany.  

14. Oceňovať dobrovoľníkov v Bratislave.  
15. Hľadať ďalšie finančné zdroje – oslovovať donorov, sponzorov, partnerov, písať projekty. 
16. Písať správy podľa pokynov donorov/partnerov. 
17. Zapájať dobrovoľníkov do vlastných kampaní a každodenných aktivít centra. 
18. Stať sa členom Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií a svojim know-how 

prispievať k rozvoju dobrovoľníctva a dobrovoľníckych centier na Slovensku.   

Otváracie hodiny centra: 
Pondelok – piatok: 10.00 - 18.00 hod.   

   Sobota a nedeľa zatvorené  (len v prípade víkendovej kampane otvorené)  



 
Zmluva o nájme nebytových priestorov  č. ............ 

 
Zmluvné strany 
 
Prenajímateľ:    Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 
zastúpené: doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom, CSc. primátorom mesta 
peňažný ústav: Československá obchodná banka a.s. 
číslo účtu: 25828453/7500 
IČO: 00603481 
DIČ: 2020372596 
(ďalej len „prenajímateľ”) 

a 
 
Nájomca: Bratislavské dobrovoľnícke centrum 
     Hviezdoslavova 119, 900 31 Stupava 

podľa Výpisu z Registra občianskych združení zaregistrované na MV SR dňa 
28.11.2012 pod č. VVS/1-900/90-40538 
zastúpená: Mgr. Alžbetou Mračkovou, štatutárom 
IČO: 42267111 

                            Bankové spojenie:  OTP BANKA 
Číslo účtu: 14314668/5200    

     (ďalej len „nájomca” alebo spolu „zmluvné strany”) 
 
po vzájomnej dohode uzatvárajú v zmysle zákona č. 116/1993 Zb. o nájme a podnájme nebytových 
priestorov v platnom znení túto zmluvu o nájme nebytových priestorov v objekte na  
 
 

na Nám SNP – objekt Starej tržnice 
v Bratislave 

 
 

 Čl. I  
Predmet a účel nájmu 

 
1.   Prenajímateľ z titulu vlastníctva prenajíma nájomcovi za nižšie uvedených podmienok  

nebytové priestory o celkovej výmere 23,25 m2 na prízemí objektu na Nám. SNP v objekte 
Starej tržnice,  súpisné číslo 101484, orientačné číslo 25 na pozemku parc. č. 96 v Bratislave, k. 
ú. Staré Mesto, ktoré sú zapísané na LV č. 1656 (ďalej len “predmet nájmu”). Špecifikácia 
priestorov tvorí prílohu č. 2  tejto zmluvy. 

 
2.   Prenajímateľ vyhlasuje, že k predmetu nájmu sa okrem práv prenajímateľa neviažu žiadne 

ďalšie vlastnícke, reštitučné, záložné prípadne iné práva k cudzej veci, alebo nájomné práva, 
alebo akékoľvek práva tretích osôb. 

 
3.  Účelom nájmu podľa tejto zmluvy  je nájom nebytových priestorov za účelom zriadenia 

a prevádzkovania dobrovoľníckeho centra. 
 
4.  Nájomca sa zaväzuje užívať predmet nájmu výlučne v rozsahu a na účel dohodnutý v tejto 

zmluve a v súlade s predpismi, ktoré sa vzťahujú na predmet nájmu. Za nesplnenie tejto 
podmienky si zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške 17,00 EUR/deň za každý, aj 
začatý deň, porušenia povinnosti. 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. 

 
Čl. II 

Doba nájmu 
 
1.  Nájom sa dojednáva na dobu neurčitú a začína dňom účinnosti tejto zmluvy. 
 
2.  Zmluvné stany sa dohodli, že túto zmluvu nie je možné obnoviť podľa § 676 ods. 2 Občianskeho 

zákonníka, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
 

Čl. III 
Úhrada za nájom a služby a spôsob ich platenia 

 
1. Ročné nájomné je v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z.  o cenách stanovené dohodou zmluvných 

strán vo výške 1,00 EURO ročne. Nájomca sa zaväzuje uhrádzať nájomné podľa 
predchádzajúcej vety vždy do 15 januára príslušného kalendárneho roka na účet prenajímateľa 
vedený v .........., číslo účtu......., variabilný symbol............ Nájomné za rok 2013 vo výške 1,00 
EURO sa nájomca zaväzuje uhradiť do 15 dní od účinnosti tejto zmluvy na účet prenajímateľa 
vedený v .........., číslo účtu......., variabilný symbol............ 

 
2. Prenajímateľ zabezpečí  dodávku nasledovných služieb: studenú vodu, teplú vodu, teplo na ohrev 

vody, ústredné kúrenie, odvoz a likvidáciu odpadu, upratovanie spoločných priestorov, 
osvetlenie spoločných priestorov odvedenie zrážkovej vody.  Zálohové platby za tieto služby sú 
vo výške 178 EUR polročne. Výška a rozpis záloh za služby spojené s nájmom  sú uvedené vo 
výpočtovom liste, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 2. 

 
3. Nájomca sa zaväzuje uhrádzať dohodnutú výšku záloh za služby spojené s nájmom polročne vo 

výške 178 EUR vždy do 15 dňa prvého mesiaca príslušného kalendárneho polroka na účet 
prenajímateľa vedený v ...................., č. účtu  ................., variabilný symbol: ................  

 
4.   Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ je oprávnený zmeniť zálohové platby za služby 

spojené s nájmom dohodnuté v tejto zmluve jednostranným právnym úkonom, pokiaľ budú 
zmenené, doplnené, alebo zrušené cenové predpisy, podľa ktorých bola ich úhrada dohodnutá. 

 
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.  Všetky platby podľa tejto zmluvy sa považujú za uhradené dňom pripísania na účet 

prenajímateľa. 
 
7.    Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa nájomca dostane s akoukoľvek platbou podľa tejto zmluvy 

do omeškania, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo splatnej dlžnej sumy za 
každý deň omeškania. Povinnosť nájomcu platiť úroky z omeškania podľa § 517 Občianskeho 
zákonníka nie je týmto dotknutá. 

 
8.  Nájomca sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tejto zmluvy aj v prípade, ak nezavinil 

porušenie povinnosti.  
 
 
 
 



 
Čl. IV 

Ukončenie nájmu a odstúpenie od zmluvy 
 
1. Zmluvné strany môžu ukončiť nájom kedykoľvek dohodou. 
 
2. Zmluvné strany môžu písomne vypovedať túto zmluvu kedykoľvek podľa § 10 zákona č. 

116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov,  pričom sa  dohodli, že výpovedná lehota je jeden  
mesiac a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej 
zmluvnej strane. 

 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ môže okamžite odstúpiť od tejto zmluvy bez 

predchádzajúceho písomného upozornenia a bez akýchkoľvek ďalších záväzkov voči nájomcovi 
ak: 
a) nájomca v rozpore s touto zmluvou dá predmet nájmu, alebo jeho časť, do podnájmu, alebo 
inej dispozícii tretej osobe, alebo 
b) nájomca alebo tretia osoba užíva predmet nájmu, alebo jeho časť, na iný ako dohodnutý účel, 
alebo 

      c) nájomca mešká s úhradou nájomného viac ako 30 dní, alebo  
      d) bez zavinenia zmluvných strán bolo príslušným stavebným úradom rozhodnuté o zmenách 

stavby, ktoré bránia riadne užívať predmet nájmu, alebo o odstránení stavby.  
      V prípadoch odstúpenia od zmluvy sa zmluva ruší dňom, keď  prejav vôle o odstúpení dôjde 

druhej zmluvnej strane  v súlade s Čl. VII ods. 3. tejto zmluvy. Na tieto prípady sa vzťahuje 
postup podľa ods. 5. a ods. 6. tohto článku. 

 
 V týchto prípadoch sa zmluva ruší dňom, keď takýto prejav vôle prenajímateľa bude doručený 

nájomcovi v súlade s Čl. VII ods. 3. tejto zmluvy. Na tieto prípady sa vzťahuje postup podľa 
ods. 5. tohto článku. 

 
4.  Možnosť odstúpenia od tejto zmluvy niektorou zo zmluvných strán podľa príslušných 

ustanovení Občianskeho zákonníka nie je týmto článkom dotknutá. 
 
5.   V prípade skončenia nájmu je nájomca povinný odovzdať predmet nájmu v lehote 7 dní od 

ukončenia nájmu v stave zodpovedajúcom dohodnutému užívaniu s prihliadnutím na obvyklé 
opotrebenie. V prípade nesplnenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety má prenajímateľ 
právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 17,00 EUR za každý aj začatý deň, 
nasledujúci po dni, v ktorom sa má predmet nájmu odovzdať, a to až do skutočného 
odovzdania a podpísania protokolu o spätnom odovzdaní a prebratí predmetu nájmu 
prenajímateľom. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje 
zaplatiť. Uhradením zmluvnej pokuty sa nájomca nezbavuje povinnosti zaplatiť 
prenajímateľovi náhradu za užívanie predmetu nájmu vo výške nájomného. Zmluvná pokuta sa 
v týchto prípadoch do náhrady škody nezapočítava. 

 
5.  V prípade porušenia povinnosti podľa ods. 4. tohto článku, má prenajímateľ tiež právo vypratať 

predmet nájmu na náklady nájomcu a na jeho náklady uložiť zariadenie, prípadne tovar, ktoré 
sa v predmete nájmu nachádzajú, do úschovy. Za týmto účelom je prenajímateľ oprávnený : 

a) vstúpiť do predmetu nájmu spôsobom primeraným okolnostiam, t. zn. v prípade potreby aj za 
pomoci odstránenia prekážok (výmena zámkov a pod.), 

b) zabezpečiť prerušenie dodávky elektrickej energie,   vody prípadne iných médií do predmetu 
nájmu.  

 
Čl. V 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 



1. Protokol o stave predmetu nájmu a jeho fyzickom odovzdaní nájomcovi (ďalej len „preberací 
protokol“) vyhotovia a podpíšu zmluvné strany najneskôr do 5 pracovných dní od nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom zmluvnými stranami pri podpise tejto 
zmluvy. Preberací protokol bude podpísaný v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú 
zmluvnú stranu. Súčasťou preberacieho protokolu bude popis technického stavu predmetu 
nájmu. 

 
2. Nájomca sa zaväzuje  predmet nájmu fyzicky odovzdať prenajímateľovi najneskôr do 5 dní po 

poslednom dni nájmu; v tomto termíne zmluvné strany podpíšu protokol o spätnom odovzdaní a 
prebratí predmetu nájmu nájomcom prenajímateľovi.  

 
3.   V prípade, že nájomca bude chcieť predmet nájmu  využívať inak ako je stanovené užívacím 

povolením, zaväzuje sa  po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa požiadať 
o schválenie zmeny účelu využitia príslušný stavebný úrad.  

 
4. Nájomca sa zaväzuje realizovať stavebné úpravy, opravy príp. rekonštrukčné práce, na ktoré je 

potrebné ohlásenie stavebnému úradu alebo vydanie stavebného povolenia  výlučne na vlastné 
náklady a na základe predchádzajúceho písomného  súhlasu prenajímateľa a ohlásenia  
príslušnému stavebnému úradu alebo vydania stavebného povolenia v prípade, ak budú tieto 
potrebné. Za každé porušenie povinností uvedených v tomto odseku si zmluvné strany dohodli 
zmluvnú pokutu vo výške 500,- 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. 

 
5. Pred začatím stavebných úprav, opráv príp. rekonštrukčných prác predmetu nájmu sa nájomca 

zaväzuje predložiť prenajímateľovi na odsúhlasenie projektovú dokumentáciu s cenovou 
kalkuláciou a to v lehote 20 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Prenajímateľ sa 
zaväzuje bezdôvodne neodoprieť udelenie súhlasu s úpravami, opravami príp. rekonštrukčnými 
prácami predmetu nájmu a doručiť nájomcovi písomné vyjadrenie v lehote 20 dní od 
preukázateľného predloženia projektovej dokumentácie na jej posúdenie prenajímateľovi. 

 
6. Po písomnom odsúhlasení projektovej dokumentácie prenajímateľom sa nájomca zaväzuje bez 

zbytočného odkladu od takéhoto odsúhlasenia, písomne oznámiť príslušnému stavebnému 
úradu zahájenie stavebných úprav v súlade s prenajímateľom odsúhlasenou projektovou 
dokumentáciou. 

 
7.    Nájomca podpísaním tejto zmluvy vyhlasuje a zaručuje, že si počas nájmu ani po jeho skončení 

nebude u prenajímateľa uplatňovať kompenzáciu nákladov vynaložených na stavebné úpravy 
a opravy predmetu nájmu, rekonštrukčné práce a pod. realizované v súlade s touto zmluvou ani 
si nebude uplatňovať voči prenajímateľovi žiadne nároky titulom vykonania týchto prác.  

 
8.   Prenajímateľ týmto udeľuje nájomcovi súhlas na vybavenie predmetu nájmu potrebným 

vybavením, vrátane inštalácie potrebných technických a iných zariadení v súlade s účelom 
nájmu na náklady nájomcu. 

 
9.   Nájomca  nie je oprávnený počas doby nájmu vykonávať odpisy z predmetu nájmu a odpisy 

z technického zhodnotenia. 
 
10. Nájomca užívajúci predmet nájmu sa zaväzuje udržiavať predmet nájmu v stave, ktorý je 

v súlade s platnými právnymi predpismi súvisiacimi s prevádzkou obdobného zariadenia. 
Nájomca preberá na seba všetky povinnosti prenajímateľa ako vlastníka objektu vyplývajúce 
z platných všeobecne záväzných právnych predpisov a to najmä na úseku požiarnej ochrany - 
povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení, 
najmä povinnosti v zmysle ustanovení § 4 a § 5, na úseku hygieny, bezpečnosti a ochrany 



zdravia pri práci - povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 126/2006 Z. z. 
o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, o ochrane majetku a pod. 
a z platných všeobecne záväzných nariadení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Staré 
Mesto týkajúcich sa najmä udržiavania čistoty, poriadku  a Všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
odpadmi na území Hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
11. Nájomca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní, kedy ku zmene došlo, 

oznámiť písomne prenajímateľovi každú zmenu týkajúcu sa svojej právnej subjektivity (ako 
napr. zmena právnej formy, zmena štatutárneho zástupcu, zmena sídla a pod.), ako aj iné 
skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť nájom.  

 
12.  Nájomca má právo na primerané označenie predmetu nájmu na priečelí objektu, v ktorom sa 

predmet nájmu nachádza. 
 
13.  Pri nesplnení podmienok uvedených v tomto článku nájomca zodpovedá v plnej výške za   

škodu, ktorá týmto nesplnením vznikla. 
 
14.  Zodpovednosť za škody na predmete nájmu sa riadi ustanoveniami VI. časti prvej a druhej 

hlavy Občianskeho zákonníka. 
 
15. Nájomca sa zaväzuje umožniť prenajímateľovi bezodkladný vstup do prenajatých priestorov 

najmä v prípade havárie, živelnej pohromy, kontroly dodržiavania účelu a podmienok nájmu a 
pod.. V prípade bezdôvodného odmietnutia vstupu nájomcom si zmluvné strany dohodli 
zmluvnú pokutu vo výške 1000,00 EUR  a nájomca sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu na 
základe prenajímateľom zaslanej faktúry 

 
16.  Nájomca sa zaväzuje uzatvoriť a po celú dobu nájmu udržiavať na vlastné náklady v platnosti 

poistné zmluvy, ktoré budú pokrývať nasledovné riziká: 
a) poistenie zodpovednosti nájomcu za škody vzniknuté v súvislosti s jeho činnosťou v 
predmete nájmu (najmä poškodenie majetku a všetkých škôd na predmete nájmu); 

 b) poistenie predmetu nájmu a všetkého majetku (aj zabudovaného)  nájomcom proti živelným 
pohromám; 

       c)  poistenie rizika krádeže vlámaním do predmetu nájmu alebo lúpežným prepadnutím a rizika 
vandalizmu. 

 
17. Nájomca prehlasuje a berie na vedomie, že predmet nájmu  je kultúrnou pamiatkou v zmysle 

zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v platnom znení a vyhlášky 
Ministerstva kultúry SR č. 21/1988 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia uvedeného 
zákona, a že svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy bude vykonávať a plniť v 
súlade s právnymi predpismi uvedenými v tejto vete. 

 
 

Čl. VI 
Podnájom 

 
Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu, alebo jeho časť, do podnájmu, alebo inej 
dispozície tretiemu subjektu. 

 
Čl. VII 

Doručovanie 
 
1. Prenajímateľ doručuje písomnosti sám alebo poštou. Prenajímateľ môže podľa potreby a 

okolností doručiť písomnosť aj iným vhodným spôsobom. 



 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že pre potreby doručovania akýchkoľvek písomností týkajúcich sa 

právnych vzťahov založených touto zmluvou alebo na základe tejto zmluvy, bude miestom 
doručenia nájomcu  
a) sídlo nájomcu podľa adresy uvedenej v záhlaví tejto zmluvy t. zn. Hviezdoslavova 119, 900 
31 Stupava ,  alebo 

      b) miesto, kde bude osoba oprávnená konať v mene nájomcu, zastihnutá.  
 
  3.  Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že písomnosť prenajímateľa podľa odseku 2. tohto 

článku doručená do miesta doručenia podľa odseku 2. písm. a) tohto článku, bude považovaná 
za doručenú priamo do vlastných rúk nájomcu, a to aj v prípade, ak táto písomnosť bude 
vrátená poštou prenajímateľovi ako písomnosť nájomcom neprevzatá; v takomto prípade sa za 
deň doručenia považuje deň  vrátenia zásielky prenajímateľovi. Uvedené platí aj v tom prípade, 
ak sa nájomca o tejto skutočnosti nedozvie. 

 
4.   V prípade, že nájomca bezdôvodne odoprie písomnosť prijať, je písomnosť doručená dňom, 

keď jej prijatie bolo odopreté. 
 

Čl. VIII 
Vyhlásenia a záruky 

 
1.   Nájomca podpísaním tejto zmluvy vyhlasuje a zaručuje sa prenajímateľovi, ktorý uzatvára túto 

zmluvu spoliehajúc sa na tieto vyhlásenia a záruky, že ku dňu podpisu tejto zmluvy: 
 
    1.1. nájomca je právnym subjektom platne existujúcim podľa zákonov Slovenskej  republiky , 

podpisujúci je osoba oprávnená konať v mene nájomcu a nájomca nemá žiadne dcérske 
spoločnosti; 

    1.2.  nájomca nie je v úpadku, nebol ním alebo štatutárnym orgánom alebo treťou osobou 
podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok a ani mu úpadok nehrozí; 

    1.3.  nájomca nebol ako právnická osoba zrušený či už likvidáciou alebo bez likvidácie a ani 
neprijal žiadne rozhodnutie za týmto účelom; 

 
    1.4.  proti nájomcovi nie je vedené žiadne exekučné ani iné konanie o výkon rozhodnutia, alebo 

iné obdobné konanie, ktorého výsledkom by mohlo byť akékoľvek peňažné alebo 
nepeňažné plnenie, alebo iný právny záväzok na ťarchu nájomcu, ktorý by mohol zmariť 
alebo sťažiť plnenie záväzkov nájomcu vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

 
2.  V prípade, že sa akékoľvek vyhlásenie alebo záruka podľa ods. 1. tohto článku ukáže ako 

nepravdivé alebo zavádzajúce, bude sa to považovať za hrubé porušenie tejto zmluvy, 
oprávňujúce prenajímateľa od tejto zmluvy jednostranne odstúpiť, ako aj oprávňujúce 
prenajímateľa požadovať od nájomcu náhradu škody, ktorá mu nepravdivým alebo zavádzajúcim 
vyhlásením alebo zárukou vznikla. 

 
 

Čl. IX 
Záverečné ustanovenia 

 
1.  Tento nájom bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona č. 504/2010 Z. 
z. uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. ................ zo dňa.. 

 
2. K zmene dohodnutých podmienok nájmu môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody formou 

písomného dodatku, alebo keď to bude vyplývať zo zmien a doplnkov platných všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 



 
3.  Pre právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené platia  príslušné ustanovenia zákona č. 

116/1993 o nájme a podnájme nebytových priestorov, príslušné ustanovenia zák. č. 40/1964 Zb.  
Občiansky zákonník a ostatné platné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky. 
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.  
 

4.  Pokiaľ sú v tejto zmluve alebo jej dodatkoch 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 30 (tridsiatich) dní odo dňa doručenia výzvy jednej 
zmluvnej strany druhej zmluvnej strane. 

 
5.  Zmluva sa vyhotovuje  v 7-mich rovnopisoch s platnosťou originálu, 5 pre prenajímateľa a 2 pre 

nájomcu.  
 
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni za nápadne 

nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne 
výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi 

 
7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovenia § 47a ods. 1 zák. č. 546/2010 Z. z., 
ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií).  

 
8. Zánikom účinnosti tejto zmluvy nie je dotknutá účinnosť Čl. IV ods. 4. a tých ustanovení 

zmluvy, ktorých účinnosť podľa tejto zmluvy a/alebo vzhľadom na ich povahu má trvať aj po 
ukončení účinnosti tejto zmluvy. Uvedené platí aj o tých ustanoveniach zmluvy, ktorých 
účinnosť podľa tejto zmluvy a/alebo vzhľadom na ich povahu má vzniknúť  a/alebo trvať aj pred 
začiatkom účinnosti tejto zmluvy. 

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



 
Prílohy:  č. 1 -  Uznesenie MsZ č. .../2013 zo dňa 07. 02. 2013  
              č. 2 -   Špecifikácia priestorov a výpočtový list nájomného  
 
 
 
 

Príloha č. 2 k zmluve o nájme č.  
 
Objekt: Stará tržnica, námestie SNP, Bratislava 
Nájomca: Bratislavské dobrovoľnícke centrum 

 
Špecifikácia priestorov 

 
 

spôsob využitia: kancelárie      plocha: 23,25 m2 
 
 

Výpočtový list úhrady nájomného 
 
spôsob využitia     výška nájomného v EURO ročne 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
predmet nájmu vo výmere 23,25 m2  1,00 
 

 
 
 

Výpočtový list úhrad zálohových platieb 
 

     
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
elektrická energia                                                                    125 EUR 
voda                                                                        46 EUR 
ústredné kúrenie                                                                     185EUR  
   
     
   
    
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
spolu:                              356 EUR/rok   
 
 
Výška nájomného ročne                      1  EUR 
Výška nájomného štvrťročne      ............. EUR 
 
Zálohy za služby spojené s nájmom ročne    356  EUR 
Zálohy za služby spojené s nájmom polročne    178  EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa 16. 11. 2012  
 



 
 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových 
priestorov na Nám. SNP v objekte Starej tržnice Bratislava, k. ú. Staré Mesto, vo výmere 
23,25 m2 občianskemu združeniu Bratislavské dobrovoľnícke centrum so sídlom v Stupave 

Kód uzn.: 5.3 
5.3.2 
5.3.5 

Uznesenie č. 756/2013 
     zo dňa 24. 01. 2013 
Mestská rada  po prerokovaní materiálu  

odporúča  
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  
schváliť 

1. Odňatie nebytových priestorov  vo výmere  23,25 m2 (z toho hlavné priestory vo výmere 
14,1 m2 a vedľajšie priestory vo výmere 9,15 m2) na Nám. SNP, na prízemí v objekte Starej 
tržnice v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, zverených do správy mestskej príspevkovej 
organizácii Bratislavské kultúrne a informačné stredisko. 

 
2. 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 nebytových priestorov  vo výmere  
23,25 m2 (z toho hlavné priestory vo výmere 14,1 m2 a vedľajšie priestory vo výmere 9,15 
m2) na Nám. SNP, na prízemí v objekte Starej tržnice v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, 
občianskemu združeniu Bratislavské dobrovoľnícke centrum so sídlom Hviezdoslavova 119, 
Stupava,  IČO 42267111, na dobu neurčitú, za  symbolické nájomné vo výške 1,00 Eur/rok 
za celý nebytový priestor za účelom zriadenia a prevádzkovania dobrovoľníckeho centra,  

 
s podmienkou: 
 
Nájomná  zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v mestskom 
zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude podpísaná nájomcom, toto 
uznesenie stratí platnosť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Výpis  
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ   

konaného dňa 22.1.2013 
___________________________________________________________________________ 

 
K bodu č. 1 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa  týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov na 
Nám. SNP v objekte Starej tržnice Bratislava, k.ú. Staré Mesto vo výmere 23,25 m2 občianskemu združeniu 
Bratislavské dobrovoľnícke centrum so sídlom v Stupave 
  
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporú ča  
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť 
 
1.  
Odňatie nebytových priestorov  vo výmere  23,25 m2 (z toho hlavné priestory vo výmere 14,1 m2 a vedľajšie priestory 
vo výmere 9,15 m2) na Nám. SNP na prízemí v objekte Starej tržnice v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, zverených do 
správy príspevkovej organizácii Bratislavské kultúrne a informačné stredisko. 
 
2.  
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 nebytových priestorov  vo výmere  23,25 m2 (z toho hlavné priestory vo výmere 14,1 m2 

a vedľajšie priestory vo výmere 9,15 m2) na Nám. SNP na prízemí v objekte Starej tržnice v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto občianskemu združeniu Bratislavské dobrovoľnícke centrum so sídlom Hviezdoslavova 119, 900 31 Stupava,  
IČO 42267111 na dobu neurčitú, za  symbolické nájomné vo výške 1 Euro/rok za celý nebytový priestor za účelom 
zriadenia a prevádzkovania dobrovoľníckeho centra s podmienkou doplnenia materiálu o referencie o občianskom 
združení Bratislavské dobrovoľnícke centrum 
 
a s podmienkou: 
Nájomná  zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v mestskom zastupiteľstve. V prípade, 
že nájomná zmluva v tejto lehote nebude podpísaná nájomcom, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 8 , za: 5 , proti: 0  , zdržal sa: 3  
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová,  
V Bratislave, 22.1.2013 
 
 
 



 


