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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

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 časti pozemku registra „C“ v k. ú. Petržalka,  
parc. č. 4723/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 419 m2, Občianskemu združeniu priateľov 
Bulharskej školy Christo Boteva v Bratislave, so sídlom na Záporožskej ulici č. 8 v Bratislave, IČO 
30853575, za účelom užívania detského ihriska pre deti z Bulharskej materskej školy, na dobu 
určitú od 12.2.2015 do 11.2.2020, za nájomné 0,03 Eur/m2/rok, čo predstavuje ročne sumu vo 
výške     12,57 Eur, 
 
s podmienkou: 
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom 
v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
PREDMET:                             Návrh na nájom nehnuteľnosti – časti pozemku registra „C“ vo 

vlastníctve hlavného mesta  SR Bratislavy, parc. č. 4723/1,            
v k. ú. Petržalka      

                          
ŽIADATE Ľ:                           Občianske združenie priateľov Bulharskej školy Christo Boteva    
                 v Bratislave,   Záporožská 8, 852 01 Bratislava 
                                                 zastúpená Mgr. art. Radostinou Doganovou 
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV: 
                                                                                                 výmera predmetu   
Parc. č.         LV             druh pozemku                                       nájmu v m2             
4723/1           1          zastavané plochy a nádvoria         419  
 

ÚČEL :                               užívanie detského  ihriska  pre  deti  z  Bulharskej materskej školy 
Občianskeho združenia priateľov Bulharskej školy Christo Boteva 
v Bratislave 

  
DOBA NÁJMU:                 na dobu určitú  od 12.02.2015 do 11.02.2020 
 
VÝŠKA NAVRHOVANÉHO NÁJOMNÉHO: 
 
0,03 Euro/ m2/rok  za celý predmet nájmu sa navrhuje na základe žiadosti Občianskeho združenia 
priateľov Bulharskej školy Christo Boteva v Bratislave zo dňa 22.07.2014, nakoľko žiadateľ 
preinvestoval na vybudovanie detského ihriska vlastné finančné prostriedky vo výške 3 500,- Eur. 
Pri výmere pozemku 419 m2 predstavuje nájomné sumu  12,57 Eur/rok.   
 
Nájomné za pozemok sa všeobecne určuje podľa Rozhodnutia č. 28/2011 primátora hlavného mesta 
SR Bratislavy, ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a predbežnej odplaty za vecné bremeno 
a predstavuje  výšku 0,50 Eur/m2/rok (podľa tabuľky 100, položka 192a s uplatnenou zrážkou podľa 
bodu 59) čo pri výmere pozemku 419 m2 predstavuje sumu  104,75 Eur/rok.   
 
SKUTKOVÝ STAV:   
 

Spoločnosť Občianske združenie priateľov Bulharskej školy Christo Boteva v Bratislave,    
so sídlom Záporožská 8, 851 01 Bratislava, v zastúpení Mgr. Art. Radostinou Doganovou (ďalej len 
„žiadateľ“) požiadala o nájom časti pozemku registra „C“ parc. č. 4723/1, druh pozemku – zastavané 
plochy a nádvoria , k. ú. Petržalka (ďalej len „predmet nájmu“), za účelom užívanie detského  ihriska  
pre  deti  z  Bulharskej materskej školy Občianskeho združenia priateľov Bulharskej školy Christo 
Boteva v Bratislave. 

 Občianske združenie priateľov Bulharskej školy Christo Boteva v Bratislave má na časť 
pozemku 4723/1 uzavretú Zmluvu o nájme pozemku č. 08 83 0029 10 00 do 11.02.2015. Účelom 
nájmu je vybudovanie a užívanie detského ihriska, na náklady nájomcu, pre deti z materskej školy 
Občianskeho združenia priateľov Bulharskej školy Christo Boteva. Výška nájmu predstavuje sumu 
12,57 Eur/rok. Dané detské ihrisko bolo vybudované Občianskym združením priateľov Bulharskej 
školy Christo Boteva v Bratislave na vlastné finančné náklady vo výške cca 3 500,- Eur                  
so súhlasom hlavného mesta SR Bratislavy.  

Na základe uvedeného Občianske združenie priateľov Bulharskej školy Christo Boteva 
žiada o ponechanie ročného nájomného v sume vo výške 12,57 Eur, tak ako bolo v zmluve o nájme 
pozemku č. 08-83-0029-10-00 zo dňa 12.02.2010 a súčasne žiadajú predĺžiť zmluvu o nájme 
pozemku na dobu 5 rokov. 
 Návrh na nájom časti pozemku 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, za účelom užívania detského  ihriska  pre  deti  z  Bulharskej 
materskej školy Občianskeho združenia priateľov Bulharskej školy Christo Boteva v Bratislave. 
 
STANOVISKÁ  K NÁJMU   
 

• Oddelenie správy nehnuteľností  - pozemok parc. č. 4723/1  je vo vlastníctve hl. mesta SR 
Bratislavy a v jeho priamej správe, pozemok je zapísaný na LV č.1, k. ú. Petržalka. 

• Referát cestného správneho orgánu – Z hľadiska prevádzky dopravy sa nevyjadrujú, nájom 
sa netýka miestnych komunikácií I. a II. triedy.   

• Oddelenie dopravného inžinierstva – v zmysle platného ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy, 
2007 v znení zmien a doplnkov pozemok nie je v kolízií so žiadnym dopravným 
výhľadovým zámerom. 

•  Oddelenie správy komunikácií – nájmom časti pozemku parc. č. 4723/1 v k. ú. Petržalka 
nepríde k zásahu do komunikácií a verejného osvetlenia v správe hlavného mesta SR 
Bratislavy. 

• Oddelenie územného rozvoja mesta – Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007          
v znení zmien a doplnkov stanovuje pre územie, ktorého súčasťou je pozemok                 
parc. č. 4723/1 funkčné využitie územia Občianska vybavenosť celomestského 
a nadmestského významu, číslo funkcie 201. Účel nájmu nespadá pod neprípustné spôsoby 
využitia plôch. Parcela je súčasťou územia, ktoré je definované ako stabilizované územie. 

• Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene – pozemok určený na nájom sa nachádza 
v území , v ktorom 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. 
Plocha je plochou verejnej zelene, nemáme námietky voči nájmu časti pozemku na 
stanovený účel za podmienok : 

- udržiavať čistotu a poriadok na pozemku 
- vykonávať pravidelnú údržbu a starostlivosť o zeleň  a v prípade akejkoľvek zmeny 

(výrub, nové výsadby a pod.) žiadať oddelenie životného prostredia a mestskej 
zelene o písomný súhlas – podmienky boli zahrnuté do čl. IV ods. 2 a 4 nájomnej 
zmluvy 

• Oddelenie kultúry, školstva a športu a mládeže – nemajú námietky. 
• Oddelenie územného plánovania, Referát generelov technickej infraštruktúry – bez 

pripomienok 
• Finančné oddelenie –  neevidujú voči žiadateľovi pohľadávky.  
• Oddelenie miestnych daní a poplatkov – neevidujú voči žiadateľovi pohľadávky. 

 
Hlavné mesto SR Bratislava podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov zverejnilo dňa 07. 10. 2014 na internete a  na úradnej tabuli 
svoj zámer prenajať uvedenú časť pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 
Materiál bol predložený na zasadnutie Komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie 
s majetkom mesta MsZ dňa 7. 10. 2014. V Zápisnici  zo zasadnutia komisie  finančnej 
stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta zo dňa 7.10.2014 sa uvádza, že všetky 
materiály, ktoré boli zaradené na zasadnutie Komisie finančnej stratégie a pre správu                   
a podnikanie s majetkom mesta dňa 07.10.2014, ale neboli jednotlivo prerokované,  komisia 
odporúča predložiť na rokovanie MsR aj MsZ.  
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 1161/2014 zo dňa 09. 10.  
2014 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému  
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať  
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku                                      
v Bratislave, parc. č. 4723/1,  k. ú. Petržalka, Občianskemu združeniu priateľov Bulharskej 
školy Christo Boteva, so sídlom v Bratislave. 
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Obdianske zdruiede priatel'ov Bolkarskej ikoty Christa Botela v Bratisla{e

7;puto|,Ra 8. 8j101 B'arislera. IaO 1085j5;5. tcl.:'

Sup. d.72/21.7.2014

Magistrit hlal'lldiro mesta
SR BratislavY
Oddelenie spriir 1 neh1uie1'no sti
Primaciehe nam. l
81499 Bradslava I

21.7.2014, v Bratislave

2l -,!j' ?t}rq

Vec: Ziadosf o predlzenic zmlurry o n6jme pozeml-u na uiel v1-budovania a uZivania detsk6ho

ihriska deti z mate$kej ikoly

Obdianske zdruZenie priatel'ov Bulharskej 5ko1,v Christa Boteva v Bratislave VAs Ziada

o predlienie zmlura o n6jme pozen*u d. 08 - 83 - 0026 - 10 - 00 na iiel v]'budol-ania a

uZivania detsk6ho ibriska deti z materskej Skoly Pozemok sa nachrdza na parcele d, 4723121

s celkovou vimerou 419 rl2 druh pozemlQ - zastavand plochy a nddvo a

Dand detskd ihrisko bolo rlbudovane Ob0ianskyni zdruierim priatel'ov Bulharskej

Skoly Christa Boteva v Bmtislave na vlastne finaidnd niiklady vo ';jSke cca. 3500 EUR so

$lhlasoin magistratu Lllavndho mesta Bratislava
Na zriklade toho VAs Ziadame o ponecbanie roin6ho ndjomndho v danej sume ro

vfike 12,57 Eur.
Zmluvu o n6jme pozemku V6s Ziadame predliit'na dobu 5 rokov za faelom uZivania

detskdho ihriska pre deti z Bulharskej materskej ikoly Obdianskeho zdruzenia pdatefov

Bulharskej ikoly Christa Boteva v Bratislave.

Za kladnd rrybavenie naSei Ziadosti vopred d'akujeme.

0bdliDske idruienie 0 a:eibv Bllheaksi ikoty
ctr..
4+--*"" ".*-s'arr,,rn

lllgr.arl. Kadost'na.Pogano\a
predseda



ZMLL}VA O NA.rME POZEMKU
d. 08 _ 83 _ 0029 _ 10_ 00

Zmluvi6 straBy i

l, trIlavn6 4resto Slovenskej republiky Br*tislava
Primaci6lne ndm. 1, 81499 Bratislava
Zastupuje: Ing. Andrej burkovskit. primritor hlavndho mesta SR Bratistel.v
Peiaini istav: VUB, a. s., BladslaYa _ nesto
Cislotatu: 1368287251/020A
rio:
DIE:

00 603 481
2020372596

2-

(d'alej len ,,prenaj imatel". )

a

Obchodn6 meno:
Sidlo:
Zastupuje:
ICO:
Peia2ny iistav:
Ltslo uclu:

Udelom oAjmu je rybudova,nie a uzivanie detskdho
bude sliZit' pre deti z materskej ikoiJ Obdianskeho
Ciriista Boteva.

Obdianske zd.uzenie priatetbv Bulharskej Skoly Christa Boieva
Z6poroiskri 8,852 0i Bratisiava
Mgr. AIt. Radostina Doganova, predseda
30853575

(d'aiej len,.ndjomca',)

uzatvdrajf podl'a $ 663 a nasl. Obdianskeho zikonnika tuto zrnlu\.u o n:ijme pozen {u:

ilrbok I
pre&net a ddel nijmu

Prenajimatel' je vlastoikom nehnutelnosti - pozemru v Bratisra'e v katast ilrrom uzemr
Pet ialka evidovandho v tdaioch Sorriw katastra nre hlrwn6 m..t^ sp R."r;-r-,^, -^ , \/
6. 1 ako parcela d. 4723121 s celkovou vjnn".ou 419 *t;;;;;;rrri" l".i"r;i", pi""l,
a nadvoria.

Prenqjimatei'.prenajima niljomcovi za podmieaok. uvedetji^eh v tejto zmiiive, pozemok
uvedeni v ods. I tohto ilrnku s celkorou vimerou 419 m2 nachidzajici sa v are6ly naZ'porcZskq ulici d. 8 tali, ako je to 1)znaaene v k6pii z katastrdlni _upy lOufq l"r,,,pozemok' alebo ,,predmet .,ijmu,,). Kopla z karas..'ibej -upy i" nlJao"n.irou
siaast'ou tejto Zr ur,t' akojej priloha i. 1. " -

3.

2.

L

ihriska, m nriklady nrijomcu, ktord
zdruienia priatelbv Bul!,arske; ikoly

4. N6joqca sa z.:viizuje predmer n:ijmu q,u2ivai \".iludne na dohodnuti ide1. pfe pripad
nesplnenia iohb zi\.?zku. zn1luvl1d stlail)f dojednali a1]luur{i pokutu v;flade s ust. { 544



t.

anasl. Obdia keho zAkoff ka, ktorri je n6iornca povirmli zaplatit'prenajiniatel'oli
rr(ke ITFUR ,a1"./d\.ai ./"aaF dei tr\ania plrlle.i.i lejlo ?c\ :nno.ii.

Cl{nok II
Doba RijrnEr

\rjon je dohodiiui)i na dobu uriiiai 5 rckc'v a zaaina dion poripfsania tejm najomnej
.:uu\ ) LUru, r:,ri

CiiEok lii
Uhrada za nijom

P.oind ndjofin6 je v anysle z:ikona dislo 1811996 Z. z. o cen6ch starovend Cohodou
zmiuvnjch str.in vo r1iske 0.03 Eu/mJroL, tj. vo riiike 12,57 Eur (slovom: dvanasf e..Jr

pefdesiatseden centov) roine. ktord sa najomca zavezuje uhradzaf vidy do 15. j:r,u:re
p slu:n6ho kalendrimeho roka na idet preoajimatela d. 1368287251/0200, variabilnj
slmbol VS 883002910 vo VUE, a. s. Eratislava - &esto.

N6jomn6 za obdobie nAjmu od podpisania tejto zmlul]/ do 31.12.2010 sa n6joJnca
zaviizr:je uhradif do 15 dni od podpisania tejto ziniury. Ponlemri dast'n6jolnndho sa
qpodita tak, Ze roand i6jon1,16 sa.r'J_deli podioril kalen&irnych dd v roku a tato diastka
sa qnasobi podtom doi oCo dia zadiatku nrjinu do 31.12.2010.
Podniic rokom 2011 bude ndjomca platit' nrijoma6 v solade s uvedenj.rn v ods. 1 tohto
dliaku.

V prioade, Ze ndjooca pri platbe neuvedie obdobie. za ktord sa iihmda plati. alebo uvedie
obdobie, 1,10.6 uZ bolo ultadetd. alebo ak z fhrady nebude aejm€, za ldor6 obdobie
nejomca ibradu poukazuje, je obdobie, ktord bude iihrador.r pokrg€, opnivnenj urdif
prenajimatet s6m; prenajimatel' spravidla pokyje najstariiu splatnt pohl'ad4vku.

Nijomne a ostatnd finandnd plnenia sa povaZuji! za uhadend diiom pripisania na riiet
prenaj imatefa.

Zmiurtrd scany sa <ioiro<iii. 2e ai< $jomca :rezaptatr niijomre ! dahodBuijcll temdnoch
adne a vdas, je povinnj zaplatif prenajimatefovi zl uvnri pokutu vo 1.iske 0.05 %

z dlzrej sumy za kaZdi, aj zaaari dei' tnania Desplnenia tejto povinnosti. Povinnosf
ndjomcu platif uroky z onelkaEia podl'a S 517 oCs.2 Obiianskeho zikonnika de je q,mro
dotknuta.

Prenajimatel' je kaZdorodne oprivneni menif qiiku nijomndho stanovendho podfa tejlo
ernluv-v tak, aby odfli.Zala \"jvoj inflricie za bezprcstredne predch6dzajici kaienJdmi roi'
oii.ldlne stanoveiii St"tisiielj,I .lradoti SR. Zvy-ienie nijomndho je prenajimatef
opr6vnenf uskutodlif oznArrreiim doniaeij'rrr ndjomcovi. Prenajfmalef je pnl i;rdi
oprdvneni zrnenif qilkr; nijomndho stanovendLo podi'a iejto zmlur,y po upiS'nuti
j'-:..ti-hr:cii:.o. o., .,',r.. uzrr':r,;-:..io : ...

,1.

5.



2.

1.

2.

L

.1.

5.

ct. rv
Ukonteaie n{jmu a odshipeBie od zmluiy

Ndjom skondi uplylutim doby na ktoni sa dojedral.

Znluvnd straay rn6zu najcm'Jkcndif pisorlrncu dohodou k akin]uLol,l'ek diu.

ZmlBVnd strary sa dohodii, Ze prenajimatel' m6ze okamzite odstupit' od tejto zn wT b€z
predchedzajtceho pisorundbo lpozomenia abez akj'chkol'1€k d'aljich zii,?iz.kov
a povinnosti vodi ndjoorcovi v pripade, ak:
a) n6jomca me5ki s ihradou n6jomndho viac ako l0 dri, alebo
b) n6jomca uZiva predmet ndimu alebo jeho dasf na inj ridel ako je dohodnufy touto

zmluvou. 6.lebo

c) n6jomca prenecfui predrnet n6jmu alebo jeho 6asi do lodr6jrrlu alebo inej dispozicie
tretej osobe, aiebo

d) nadobudne pr6voplatncsf rizemrd rozhodmrtie o realjzricii celomestsily dznamdej
stavby na pozeml-u parc. a. 4'123/21

Zlnluvn6 strary sa dohodli, Ze najomca je opieuleni od n6jomnej zmlu.vy odstupir'
v pdpade, ak sa prcdmet irijmu starc bez zavitetia n6jomcu nesp6sobiltm na
dohodnut6 uzivanie.

V pripade odstupenia od aniuly podl'a odsekov _1 alebo 4 sa zmluva zruiuje Cion
dorudenia ozniimenia o odstupeni od znluly diuhej zmluvnej strane.
Odshipenie od zmluvy v sulade s prisluinyhri ustanoveniarsi Obdianskeho z{konnika nie
je ustanovenid odsekov 3 a 4 tohto dirtrltr do*nute.

ehnok V
Priiya a povitnosti ndjomcu, sankcie

N6jomca je povinni uZivat' predmet nljmu v sflade s plivnlmi predpismi, ktord sa
vzt'ahujt na predmet niijmu a v rozsahu a na uiel, dohodnulf v tejto zmluve. TaklieZ je
yvyu!r,y !q !r4n(re !4\rdu) &uszpwt JcDu ocrlrdnu pr€o posKooeruIn ateDo zDeuzlltm,

Najomca sa zaviizuje riadne sa staraf o prcdmet n6jrnu, najme zabezpeioval'na vlasbrd
nriklady vie&y ripmry a ridrZbu ako aj znriSat'zo svojho n6klady spojend s neprimeranltl
uiivanim predmetu nrijmu.

Najomca na predmete n6jmu preberd po\itu1osti prenajimarel'a ako vlastnik4 l$016
qpl:ivajri zo vleobecne z6r,?iznj.ch nariaded hlarndho Eesta SR B.atislary a mestskej
iasti Bratisle' a - Peusailr v plei,ncrn zsetu- 11:r1u:e sa n:j;na dod,2iavdrt" tijiory.
poriadku. udrZiavania mestskej zelene a zinroei 'idrZby e pod.. a z platuich pr6\,ri),ch
predpisov r.fkajrlcich sa najma protipoZiamej ochraay, hygieojcklicb predpisov, oonrzrny
rlaje*u a I d.

Zodpovedlosi za iiiod]' na. prpdincie nijrno sa iiadi ustanovenia,,ni VL iasti- pnel a
druhej l ala Obiiamkeho z6komika.



5.

i0.

7.

6.

8.

V pripade skondenia nd.jmu je ndjomca povimj najnesk6r k posledndmu diiu nrijrnu
uviest' predmet n6jmu do pdl,odndho sravu, pokial' sa s prenajimatefom ledohodne lnaL.
V pdpade. Ze nepride k dohode a ani k splneniu povimosti zo sirany najorncu, je
pre[ajimatef opr6vnenj uviest' predmet n6jmu do p6r,odndho stavu na niilJady a riziio
niijomcu. Za nesplnenie povimosti, uvedenej v prvej vele tohto odseku, m6 premjimatel
pra\rc pozadovat' od n6jomcu zrr[uvnri pokutu vo rjske 17 EUR za kaZdi aj zaaati den,
nasledujrici po dni ukondenia n6jmu. Nd.jomca sa sidasne zmlurnu pokutu podi,a
predchAdzaj ircej vety za\6aie zaplatil.
-U_ hTdednl zniuvnej pokuty sa rrejo111ce oezbavuje povit:nosti ,._r,hradit prenajimarel.orr
Skodu spdsobetru nemoZnosfou uzivat' predmet ndjmu a povinnosti zaplatit'
prenajinatel'ovi n:i.hraCu za uZiva.lrie preCdetu ldinru vo q;Ske n6jomn6ho. Zariurrii
pokuta sa v tychto pripadoch do rih-rad), !ko6, Dezapoaitava.

N6jomca je povinnyi zabezpedovaf zne5kodnenie komu:rrilneho odpadu opriivnenou
osobou podLa Vieobecne zivdadho nariadenia I a\,n6ho mesta SR Brtislaly d. l2l200i
o nakladaoi s komundJnyni odpadmi. Za nesphe$ie tejto povinnosti je n6jomca povimi
zaplatit' prenaj ima&lbvi sankcie v zm),sle VZN Hla\trdho mesta SR B rattslaw d. 12/200!
o nakladard s komuniilnl'mi odpadmi a drobnimi staveboj,rni odpadmi m fzemi lrla\.n6ho
mesta.

N6jomca je povinnf predloZit' prenajimate|ovi (piosirednictvom oddelenia ndjmov
nehnuteibostl magistretu) ozndmeni€ k ohliseniu &obnej stavby na predmete ndjmu do
15 dni od jeho podania na prisluinj' stavebnf urad. po rydani staloviska stavebndho
ur_ adu k ohl4ike je nejomca povinni toto stanovisko predloZit' v lehote do 15 dni od jeho
ob&lanta. Za oesphenie tejto povinoosti je nijomca povimyi zaplatit' prenajimatel'ovi
zn uvnli pokutu v sume 300 Eur.

NAjoarca sa ?a\ltuje bez zbltodtr6ho odkladu oznamovaf kaZdi zInerru (zmelru
obchodndlo mena, zrnenu sidla apod.) ako aj vietlT skutodnosti, ktord by mohli
owlln'nit' n6jom- Za nesplnenie tejto povinnosti, je n6jomca povinnj zaplatif
prenajimatel'ovi zmlur,nt pokutu vo vfSke 70 EUR.

V sr:lade s ust. g 545 Obdianskeho zikonnika bolo zniuwl.Jtrli stranami dohodnutd, Ze
prcnajimatel' je oprevnetri poiadotrat od niiiomcu nihradu ikodv sDoied s Doruienrm
povinnosli rdjomcu. na krord sa \ztabuje zrolu\n6 pokura podl a'rejio-zrlury vo qi,Ske
presahujlcej r"]sku dohodnutej zmlur,nej pokuty.

ZE uvnd strany sa dohodli, ie prc potreby doruiovania akejkoi.vek pisomrosti bude
miestom dorudenia niijomcu :

a) sidlo flijomcu zapisaad v registri obdiansk_vch zdruzeni,
b) miesto, kde bude osoba oprii\,nenii konai v mene nAjomcu zastihnut'

Nrijomca berie na vedomie a sfb]asi s 1,vft, ie pisonjrosf dorudenii do nriesta dorudenia
podl'a odseku l0 bude povazovand za dorudenf priamo do vlastrjrch (6k, a to i v prjpade,
ak bude w6tene prenajimatel'oyi ako pisonnosf' nejon1com nepre\zatd. Atc nebude ooZ,rd
najomcori pisomnost' donidit' 4a tilo a&esu podfa odseh.r i0 tohro dlinku a itril a&esa
nebude prenaiimalel'otj ztiaa po\/ai,lje s! pisornosf 23 rijolnco.,j doi,lienu ii3iii-
diom odo dia jej Jlo:enia na poite- a io aj v pripade, ie sa ndjomca o toln nedozt,ie.



eunok \aI
podn6jom

Nrijomca nie je opr6vneni prene.hat' predmet n6jmu, alebo jeho dasf, do podn6jmu, alebo
inej dispozicie tretej osobe bez pfedchidzajtceho pisomndho sril asu prenajinatel'a.

ir.--r, *'-
ZalereiEd ilstailo\ etris

zAkoti:. 138/1991 Zb. o majetku obci v zned neskorSich predpisov, terto ftijolr schvitilo
Mestskd zastupitefstvo hlavn6ho nlesta SR Eratisial), uzreseniq t.84912AA9 zo di,a
17.12.2009, ktor6 je neoddelitel'nou siidasfo! tejto zmlu\y atr o jej priloha d. 2-

K zmene dohodnutfch podmienok oAjrnu mdze d6jst' len na zaklade lzijolnnej dohody
zd{uviich striin formou pisornndho dodarku alebo ak to v}piiva zo zmien a doplnkov
platnich v5eobecne z6v:izrli-ch pr6\d)'ch p.edpisov.

Pre pr6vne vzfahy touto zmluvou zlliit' neuptavead platia prislusn4 ustanovenia
Obdianskeho zdkonnika a ostatnich platnich vSeobecne zivri.arich pr6vnych predpisov.

Zmluva sa vyhotovuje v 7-ich v.vhotoveniach s platnost'ou originrilu, z ktorj'ch po jej
podpisani zmluvnj'rni stranami pienajimatel dostane 5 a n6jomca 2 q,hotovenia-

Zr wrrd strany \,yhlasuju, Ze tuto aniular uzavreli slobodne a viizne, nie v tiesni za
dpadne nevihodnich podrrietrok, preditali jq porozumeli jej a nemaju poti jej forme a
obsahu Ziadne nimietlf, do potwdzujri vlastnorudojmi podpisnri.

Teto znluva nadobirda plahosf a fdinnost driom podpisu zmluvnjch snr4n.

4.

5.

6.

2.

i Btansia|e tiha
.// /?4 t,.t"r')

Plen.iimatel:
trilayn6 mesto SR Biatis

/r, z),t z,,'>'.,t
l/ Bratislaye dfra

Ndjomca.

1l!ti\:*ir .Jr!&rr, *drr!rf rfrr,; :1.:: ..r.;r

ar,rilii ii:r.'Ji ! iJfrri:iliL.
i.!: :i ::::11 :.:.:r:r.
\ ,t.r>,i: )

Mgr. .{rt Radostin. Doganor.a
predseda OZ
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HLAVNE MESTO SLOVENSKEJ REPUBL|KY BRATiSLAVAprimacietne n6m. 1, p. O. Box 192, g14 99 Bratislava 1

llagist.at hlavneho mesta SR Bratisi?vv
oodelenre njjrnov nehnutefncsti
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Vda list disto/zo dria

Za spravnosf odpisu uznesenja:

Jamrichov5/.l26

NaSe dislo
MAG.|201A

Bratislava

l4estske zaStupitelsfuo po prerokovani mateidlu

ik?.!ilt?1 Tl"y^1,:.b-,jleho zrerere ,rr,ri*l rlri*r* c) zdkona srovenskej idrodnej rady; J?J;",;"1"0"?J1"'TrrZEl "::J..:=\ona i 2seDooe il ;-';4";";;'*u vBrarisJave

'lt::t"1"?1?dl"-" "i,*i"r*, x",, "i?YiF"l::jt:ji11:lfiJ""J'?fi:,i/i#; 
?,";",ff5ig

;:;, #;,rii,;iJi?i?p,vykbudovane a r:irvanra detsk6hJ il;;k" ; 6fi"",iffi,, m . za nejomne

s podmienkou:

Najomni zrnluva bude podpisand do 60 dnJ od schvslFni. ,,h-"-^j-., ii
ilT':il"3#"#:ii Xprrpade' 

ze najomnd 2.t,"" n"o,G na;J'-*'ftH#1ii1|jffffi 
'5,.1f,i":

organizaaneho oddelenaa
(4agjst*tu :jlavn4ho rnesia SR B€iistai?

'Prepoaet konvezntm kueom I EUR = 30 126C Sk me ien infcrmativny chaEkter.
Pjn3.ialne nam 1, lt ooschodie a dveri22l
iELEFO'i
:7,J59 355126 rco

503 281

aANKOVE SPOJENIE
E,IIAIL

: /, .,,UD,. Ja,r,ia Skonova
sanoslarna ooblana,efeient(a

!7/59 356 500 v\Ja 62t]12n2)a



e?- 124

+



*:g.l:;i:X*;::a*t;i*iliiijg ffi
E\dqei€sr :t :: ::,- _:j,:_::-:: e,,t!a!*dez._._- . 

-_

E
,N

o
.f
J

cn
NF+

a



VYP]S Z KATASTRA NIIHNUTELNOSTI
okres : los Bratislava v udaje aktualne k : 30.06.2014
Obec 529 4li0 Bl- n.a. IETRZALKp. Dalum lYhotovenaa: 10.09.2014
Kaiastrelne ilzemie: 804 959 petrialka aas vyhotov--aia -. aa:41:22

\\Prs Z rrsIU \L\s1\iCl\A i. I-iix.rotni
'r.- : rt o,i OD A ^

'fii ro r-ISTt\A,rr! NnvErltJNou LIS'I I\oLr,\ Jr NEPOUzrrrItN.i NA PrLi.vNE UKONY :

PARCELY resistra "C" 6vidovand na lGtastrrlnei maDc

Parcefn6 Vtmera Druh
aislo v m2 Pozemku

sposoD Drun umresr. Pravny

4721/a 1?030 zastawan6 pfochy a nadvoria 1-7

+ + * Ostatn€ PARCELY resistra "C" newziadand * + +

K6d sp6sobu r-lazirania pozemku
L7 - Pozenok, na kto,om le posta!en; budo'a bez oznadenia snpisnin aisron

1 - pozemok je umiestneni v zastavanon nzemi obce

STAVBY ner.YZiadan€

A . B: VIA. I\ICA A ' OD+ 'NLNL O OB'

1 Hfavn6 nesio SR Braiislava, Prinacialne nanestie 1, Bratisfava, PSe 814 99, SR

IeO: 00603481
spoluvlastnicky podiet: L/L

* * * Ostatni tiast ici newZiadani * * *

aASi c: iARcaI

farchy nevyziadaa€

nal^rt i r.r:n;

vyhoto!eni p.osrmronr ll'lsK\N vUCK 2001-9



ZMLUVA  O NÁJME POZEMKU 
č.   08 - 83 - .... - 14 - 00 

 
 
Zmluvné strany: 
 
Prenajímateľ : 
  
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,  

sídlo:                    Primaciálne nám. 1,  814 99  Bratislava 
v zastúpení : doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor hlavného mesta SR 

Bratislavy 
 Peňažný ústav : Československá obchodná banka, a.s. 
 Číslo účtu : 25828453/7500 
 IČO :  00603481 
  

( ďalej len „prenajímateľ“ ) 
 
a   
 
2. Obchodné meno: Občianske združenie priateľov Bulharskej školy Christo Boteva 
       sídlo:                   Záporožská 8, 852 01 Bratislava 
 v zastúpení:         Mgr. Art. Radostina Doganova, predseda 
      IČO:                     30853575 
      peňažný ústav:     Unicredit Bank 
      číslo účtu:             6621772000/1111 
 

( ďalej len „nájomca“ ) 
 
 
 
uzatvárajú podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka túto zmluvu o nájme pozemku      
(ďalej len „zmluva“): 
 
 

Článok  I 
Predmet a účel nájmu 

 
1. Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku v Bratislave, v katastrálnom území 

Petržalka, ktorý je vedený v údajoch Správy katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu ako 
pozemok registra „C“, parc. č. 2409/19, druh pozemku – ostatné plochy, o celkovej 
výmere 5 354 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 1748.  

 
2. Prenajímateľ prenecháva a nájomca prijíma do nájmu za podmienok uvedených v tejto 

zmluve časť pozemku uvedeného v ods. 1 tohto článku, vo výmere 419 m2 tak, ako je to 
zakreslené v kópii z katastrálnej mapy - situácii (ďalej len „pozemok“ alebo „predmet 
nájmu“). Kópia z katastrálnej mapy - situácia je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako 
jej príloha č. 1.  
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3. Účelom nájmu je užívanie pozemku za účelom užívania detského ihriska pre deti 
z Bulharskej materskej školy Občianskeho združenia priateľov Bulharskej školy Christo 
Boteva v Bratislave.  
Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu využívať výlučne na dohodnutý účel. Pre prípad 
nesplnenia tohto záväzku dojednali zmluvné strany v súlade s ust. § 544 a nasl. 
Občianskeho zákonníka zmluvnú pokutu vo výške 17 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 faktúry.  
 

4. Nájomca vyhlasuje, že bol 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 od 12.02.2015 do 11.02.2020 a začne plynúť dňom 

nadobudnutia účinnosti zmluvy podľa článku V odsek 9 tejto zmluvy. 
 
2.   Nájomný vzťah môže byť ukončený : 

a)  písomnou dohodou zmluvných strán, 
b) výpoveďou prenajímateľa, a to i bez udania dôvodu, s trojmesačnou výpovednou 

lehotou.   
c) odstúpením od tejto zmluvy prenajímateľom v prípade : 

ca) neuhradenia splatného nájomného do 14 dní od doručenia prvej upomienky,              
prípadne jej vrátenia alebo neprevzatia,  

 cb) ak nájomca prenechá predmet nájmu do podnájmu tretej osobe bez súhlasu             
prenajímateľa v súlade s čl. IV ods. 3 tejto zmluvy, 

      d)   odstúpením od tejto zmluvy nájomcom v prípade: 
 da)  ak sa predmet nájmu stane bez zavinenia  nájomcu nespôsobilým na dohodnuté    

alebo obvyklé užívanie,  alebo 
       db) ak sa mu odníme taká časť predmetu nájmu, že by sa tým zmaril účel zmluvy, 

e)  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 SR Bratislavy č. ..../2014 zo dňa ................ vo výške 0,03 Eur/m2/rok . 
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2. Ročné nájomné za predmet nájmu vo výmere 419 m2 predstavuje sumu vo výške               
12,57 Eur (slovom: dvanásť eur päťdesiat sedem centov), ktorú sa nájomca zaväzuje 
uhrádzať počnúc dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy v pravidelných ročných 
splátkach vždy   do 15. dňa prvého mesiaca príslušného kalendárneho roka vo výške 
12,57 Eur na účet prenajímateľa vedený v Československej obchodnej banke, a.s., č. účtu 
IBAN SK5875000000000025828453 BIC SWIFT CEKOSKBX, variabilný symbol       
VS 883....14.  

 
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. 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. 
 
6. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nájomca nezaplatí nájomné 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. štvrťroka príslušného 
kalendárneho roka) 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 podľa 
článku IV odsek 10 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. 

 
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 a 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. Nájomca sa zaväzuje vykonávať pravidelnú údržbu 
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a starostlivosť o zeleň  a v prípade akejkoľvek zmeny (výrub, nové výsadby a pod.) žiadať 
oddelenie životného prostredia a mestskej zelene o písomný súhlas. 

 
3.  Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu alebo          

inej dispozície tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa.       
Za nesplnenie tejto povinnosti je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu 
zmluvnú pokutu vo výške 17 Eur za každý aj začatý deň trvania porušenia tejto 
povinnosti. Nájomca sa v takomto prípade zaväzuje zmluvnú pokutu zaplatiť na základe 
prenajímateľom zaslanej faktúry. 

 
4. Nájomca na predmete nájmu preberá povinnosti prenajímateľa ako vlastníka, ktoré 

vyplývajú zo všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta SR Bratislavy (napr. VZN 
č. 8/1993) a mestskej časti Bratislava – Petržalka v platnom znení, týkajúce sa najmä 
celoročného dodržiavania čistoty, poriadku a zimnej údržby a pod. (kosenie, 
vyhrabávanie, odstraňovanie biologického a komunálneho odpadu) a z platných právnych 
predpisov týkajúcich sa najmä protipožiarnej ochrany, hygienických predpisov, ochrany 
majetku a pod.. Nájomca je povinný pravidelne zabezpečovať čistotu a poriadok tak na 
predmete nájmu, ako aj v jeho okolí.   

 
5. Zodpovednosť za škody na predmete nájmu sa riadi ustanoveniami VI. časti, prvej 

a druhej hlavy Občianskeho zákonníka. 
 
6. Nájomca sa zaväzuje, že bude nakladať s odpadmi v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s ním súvisiacimi právnymi 
predpismi. Nájomca sa zaväzuje zabezpečiť zneškodnenie 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.         
Za nesplnenie tejto povinnosti je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu sankcie 
v zmysle VZN Hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta. 

 
7. V prípade skončenia nájmu je nájomca povinný uviesť predmet nájmu do pôvodného 

stavu, pokiaľ sa s prenajímateľom nedohodne inak. V prípade, že nepríde k dohode a ani 
splneniu povinnosti zo strany nájomcu, je prenajímateľ oprávnený uviesť predmet nájmu 
do pôvodného stavu na náklady a riziko nájomcu. Za nesplnenie povinnosti, uvedenej 
v prvej vete tohto odseku, má prenajímateľ právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu 
vo výške 17 EUR za každý aj začatý deň, nasledujúci po dni ukončenia nájmu. Nájomca 
sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe 
prenajímateľom zaslanej faktúry. 

 Uhradením zmluvnej pokutu 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. 

 
8. Nájomca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi každú zmenu 

(napr. zmenu sídla a pod.), ako aj všetky iné skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť nájom.  
Za nesplnenie tejto povinnosti je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu 
zmluvnú pokutu v sume 70 Eur. Nájomca sa v takomto prípade zaväzuje zmluvnú pokutu 
zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry. 
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9. 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. 

 
10. Zmluvné strany sa dohodli, že pre potreby doručovania akejkoľvek písomnosti bude 

miestom doručenia nájomcu adresa uvedená v záhlaví tejto zmluvy. 
 
11. Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že písomnosť doručená do miesta doručenia 

podľa odseku 10 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 10 tohto článku a iná adresa 
nebude prenajímateľovi známa, považuje sa písomnosť za nájomcovi 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 pozemku schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy ako 

prípad hodný osobitného zreteľa uznesením č. ....../2014 zo dňa ................ v súlade 
s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Uznesenie mestského zastupiteľstva podľa predchádzajúcej vety je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako jej príloha č. 2. 

 
4.  Nájomca týmto v zmysle ust. § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov 

udeľuje súhlas prenajímateľovi, aby boli jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, 
adresa trvalého bydliska, rodné číslo použité na evidenčné úkony prenajímateľa, a to po 
dobu trvania nájmu a 10 rokov po jeho skončení. 

 
5. Pokiaľ sú v tejto zmluve, jej dodatkoch a 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 nich platnom znení. V prípade, ak sa 
niektoré ustanovenie tejto zmluvy ukáže (alebo sa neskôr stane) neplatným alebo 
neúčinným alebo neopakovateľným, 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 neplánovaného alebo neúčinného alebo neaplikovateľného 
ustanovenia a to v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia výzvy jednej zmluvnej 
strany druhej zmluvnej strane. 
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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. Zmluva sa vyhotovuje v 8-ich vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých po jej 

podpísaní prenajímateľ obdrží  6 a nájomca 2 vyhotovenia. 
 
8. 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. 

 
9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami              

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ust. § 47a ods. 1 zákona        
č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník v spojení s ust. § 5a zákona        
č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
10. Zánikom 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 
ukončení účinnosti tejto zmluvy. 

 
 
V Bratislave dňa  ................................  V Bratislave dňa  ................................ 
 
Prenajímateľ :                    Nájomca : 
Hlavné mesto SR Bratislava     
 
 
 
.............................................................  .............................................................. 
doc. RNDr. Milan F t á č n i k, CSc.  Mgr. Art. Radostina Doganova 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy                         predseda 



 
 

 


