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kód uzn:5.2. 
5.2.4. 

10.7.1. 
 

Návrh uznesenia 
 

Mestská rada po prerokovaní materiálu 
 

odporúča 
 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť podľa Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 18/2011 z 15. 
decembra 2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy § 10 ods. 8 a 
podľa § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
predaj hnuteľnej veci – ohradenia hracej plochy Zimného štadióna Ondreja Nepelu, Odbojárov 9, 
Bratislava - hokejového mantinelu EURO EXTRA z dôvodu jeho prebytočnosti formou 
obchodnej verejnej súťaže s osobitne schválenými podmienkami, ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tohto uznesenia.  
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Príloha k uzneseniu 
 
  

Podmienky obchodnej verejnej súťaže 
  

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, 

Junácka 4, 831 04 Bratislava, IČO: 00179663, 
zastúpená Ing. Petrom Vojtkom riaditeľom 

 
podľa Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 18/2011 z 15. decembra 
2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy § 10 ods. 8 a podľa 
§§ 281a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
 

v y h l a s u j e  
 

obchodnú verejnú súťaž 
 

o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj hnuteľnej veci – ohradenia 
hracej plochy - hokejového mantinelu EURO EXTRA  

 
za nasledovných súťažných podmienok: 
 
1. Predávajúci - vyhlasovateľ: 

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislava 
Junácka ul. č. 4, 831 04 Bratislava 
zastúpená: Ing. Petrom Vojtkom, riaditeľom 
IČO: 00179663 
číslo účtu (IBAN): SK31 7500 0000 0040 2098 5108 
BIC-SWIFT: CEKOSKBX 

 
2. Predmet obchodnej verejnej súťaže: 

Predaj hnuteľnej veci ohradenia hracej plochy Zimného štadióna Ondreja Nepelu, ul. 
Odbojárov 9 v Bratislave – hokejového mantinelu EURO EXTRA o rozmere 56 x 26 až 61 x 
30 m vrátane hráčskych a trestných lavíc.  

 
3. Podmienky obchodnej verejnej súťaže budú zverejnené najneskôr 05. 04. 2019. 

 
4. Kontaktná osoba vyhlasovateľa: 

Meno a priezvisko: Ing. Marian Bohunský, STARZ, Junácka 4, 831 04 Bratislava,  
číslo telefónu: 02/44 373 171  
e-mail: bohunsky@starz.sk; 

 
A/ Podmienky obchodnej verejnej súťaže 
 
1. Požadované náležitosti súťažného návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy: 

 
Súťažný návrh predložený vo forme návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy musí byť 
spracovaný v slovenskom jazyku. Treba ho predložiť minimálne v štyroch vyhotoveniach 
riadne a vlastnoručne podpísaných účastníkom súťaže.  
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Musí obsahovať najmä:  
1.1.  

a) Identifikačné údaje vyhlasovateľa, meno a priezvisko štatutára, označenie, 
bankového spojenia 

b) Identifikačné údaje účastníka súťaže (ďalej aj „kupujúci“) 
1. ak ide o právnickú osobu: obchodné meno, meno a priezvisko štatutára, adresu 

sídla, IČO, označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna 
cena, číslo telefónu, e-mail,  

2. ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa: meno a priezvisko, rodné priezvisko, 
adresu miesta podnikania, číslo živnostenského oprávnenia, IČO, označenie 
bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna cena, číslo telefónu, e-
mail,  

3. ak ide o fyzickú osobu: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu trvalého 
pobytu, rodné číslo, označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná 
kúpna cena, číslo telefónu, e-mail,  

c) predmet obchodnej verejnej súťaže,  
d) návrh kúpnej ceny za hokejový mantinel,  
e) spôsob a lehotu úhrady kúpnej ceny tak, že celá kúpna cena bude zaplatená na účet 

vyhlasovateľa najneskôr do 15 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma 
zmluvnými stranami, a to na základe faktúry vystavenej predávajúcim v lehote 
najneskôr do 2 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvomi zmluvnými stranami. 
Vyhlasovateľ najneskôr do 7 dní po pripísaní kúpnej ceny na účet vyhlasovateľa - 
predávajúceho odovzdá hokejový mantinel kupujúcemu.  

f) V prípade, ak víťaz súťaže neuhradí v lehote do 15 dní odo dňa podpísania kúpnej 
zmluvy oboma zmluvnými stranami celú kúpnu cenu, vyhlasovateľ si vyhradzuje 
právo odstúpiť od zmluvy a zmluva sa od počiatku zrušuje.  

 
1.2.  

a) Vzor súťažného návrhu kúpnej zmluvy je prílohou súťažných podmienok. Účastník 
súťaže je povinný spracovať súťažný návrh v zmysle predloženého vzoru. 
Ustanovenia návrhu kúpnej zmluvy v priloženom vzore sú záväzné a nemenné. 
Účastník je povinný doplniť údaje uvedené v bode 1. podbode 1.1. písm. b), d) 
a bode 1. podbode 1.3. týchto podmienok a návrh vlastnoručne podpísať. 

b) Návrh kúpnej zmluvy musí byť spracovaný v slovenskom jazyku. Treba ho 
predložiť minimálne v štyroch vyhotoveniach riadne a vlastnoručne podpísaných 
účastníkom súťaže.   

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť návrhy, ak nebudú splnené 
podmienky v bode 1. podbode 1.2. písm. a) a b).  

 
1.3.  

Účastník súťaže je povinný v súťažnom návrhu uviesť ním navrhovanú kúpnu cenu 
za ohradenie hracej plochy - hokejový mantinel.  
Ohradenie hracej plochy - hokejový mantinel EURO EXTRA o rozmere 56 x 26 až 61 x 
30 m včítane hráčskych a trestných lavíc bol ocenený znaleckým posudkom 
č. 010/2019 zo dňa 22. 02. 2019.  
Podľa tohto znaleckého posudku všeobecná hodnota hokejového mantinelu je 14 184,28 
Eur.  
Vyhlasovateľ súťaže odmietne každý návrh, ktorého minimálna cena ponúknutá 
účastníkom súťaže v návrhu kúpnej zmluvy bude nižšia ako hodnota stanovenej 
znaleckým posudkom.  
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2. Podmienky účasti v súťaži a súťažné podmienky:  
 

1.1. Účastníci, ktorí sú fyzickými osobami musia najneskôr v deň podávania súťažného 
návrhu dovŕšiť vek 18 rokov.  

 
1.2. Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie 

súťažných návrhov.  
 

1.3. Každý účastník súťaže môže podať iba jeden návrh na uzatvorenie zmluvy. Návrh 
podaný neskôr tým istým účastníkom súťaže ruší jeho predchádzajúce podané návrhy. 
Predložený návrh nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty 
určenej na predkladanie súťažných návrhov.  

 
1.4. Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne Správy telovýchovných 

a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy, Junácka 4, 831 04 Bratislava, 
v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy účastníka s označením: 
„Obchodná verejná súťaž predaj hokejového mantinelu – NEOTVÁRAŤ“ v pracovných 
dňoch od 05. 04. 2019 do 18. 04. 2019 do 12.00 h, alebo zaslaný v dňoch 
od 05. 04. 2019 do 18. 04. 2019 na adresu Správy telovýchovných a rekreačných 
zariadení  hlavného mesta SR Bratislavy s hore uvedeným označením na obálke. 
V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň 
doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.  

 
1.5. Súťažné podmienky a podklady je možné získať:  

a) u kontaktnej osoby: Ing. Marian Bohunský, STARZ, Junácka 4, 831 04 Bratislava,  
číslo telefónu: 02/44 373 171, e-mail: bohunsky@starz.sk; v pracovných dňoch 
od 05. 04. 2019 do 18. 04. 2019 v čase od 8.00 do 12.00 h.  

b) na internetovej stránke STARZu: www.starz.sk 
 

1.6. Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a súťažné návrhy sa budú vyhodnocovať 
dňa 24. 04. 2019. Otváranie obálok je neverejné.  
 

1.7. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek do prijatia návrhu a podpisu 
kúpnej zmluvy zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž. O zrušení súťaže budú účastníci 
súťaže, ktorí podali návrhy, písomne vyrozumení. Zrušenie súťaže bude uverejnené 
na úradnej tabuli Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta 
SR Bratislavy a na internetovej stránke www.starz.sk.  

 
1.8. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť návrhy, ktorých obsah nebude 

zodpovedať podmienkam súťaže, budú doručené po termíne stanovenom vo vyhlásení 
súťaže, alebo minimálna cena ponúknutá účastníkom súťaže bude nižšia ako hodnota 
stanovená znaleckým posudkom.  

 
1.9. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia 

dôvodu. Odmietnutie predložených návrhov pod bodom 2. podbod 2.12 a 2.13 odošle 
vyhlasovateľ účastníkom listom do 15 dní odo dňa vyhodnotenia obchodnej verejnej 
súťaže.  
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1.10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu 
z hľadiska vyhlásených požiadaviek vyradiť súťažný návrh z obchodnej verejnej súťaže.  

 
1.11. Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom súťaže náklady spojené s ich účasťou v tejto 

obchodnej verejnej súťaži a účastníci súťaže v plnej miere znášajú všetky náklady s ich 
účasťou v súťaži.  

 
1.12. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť kúpnu zmluvu na hokejový mantinel 

výlučne len s víťazom súťaže.  
 

1.13. Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené v termíne do 15 dní odo dňa 
vyhodnotenia súťaže na internetovej stránke STARZu: www.starz.sk, ako aj na úradnej 
tabuli vyhlasovateľa.  

 
2. Kritériá pre posudzovanie súťažných návrhov: 

 
2.1. Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena.  

 
B/ Obsah súťažného návrhu 
 
 
Súťažný návrh musí obsahovať: 
Návrh kúpnej zmluvy podľa priloženého vzoru doplneného účastníkom podľa bodu 
1. podbodu 1.1. písm. b) a d) a bodu 1. podbodu 1.3. 

 
C/ Sumár základných termínov obchodnej verejnej súťaže  
 

• Termín zverejnenia obchodnej verejnej súťaže – najneskôr 05. 04. 2019. 
• Termín prevzatia súťažných podmienok a podkladov od 05. 04. 2019 do 18. 04. 2019  

v čase od 8.00 h do 12.00 h. 
• Termín predkladania súťažných návrhov od 05. 04. 2019 do 18. 04. 2019 do 12.00 h.  
• Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov – 24. 04. 2019 
• Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené v termíne do 15 dní od vyhodnotenia 

súťažných návrhov.  
 

 
V Bratislave, dňa  
 

Ing. Peter Vojtko 
 riaditeľ STARZ 
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Dôvodová správa 
 
PREDMET: 
Návrh na predaj hnuteľnej veci - ohradenia hracej plochy Zimného štadióna Ondreja Nepelu, 
Odbojárov 9, Bratislava - hokejového mantinelu EURO EXTRA z dôvodu jeho výmeny formou 
obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže  
 
ŠPECIFIKÁCIA HNUTEĽNÉHO MAJETKU: 
Ohradenie hracej plochy Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave – hokejový mantinel 
EURO EXTRA o rozmeroch 56 x 26 až 61 x 30 m vrátane hráčskych a trestných lavíc.  
 
SKUTKOVÝ STAV:  
 
Predmet predaja: 
 Hnuteľná vec - ohradenie hracej plochy Zimného štadióna Ondreja Nepelu 
v Bratislave – hokejový mantinel EURO EXTRA o rozmeroch 56 x 26 až 61 x 30 m vrátane 
hráčskych a trestných lavíc je súčasťou budovy Zimného štadióna Ondreja Nepelu, ul. 
Odbojárov 9, Bratislava. Objekt Zimného štadióna Ondreja Nepelu bol zverený do správy 
Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy po ukončení rekonštrukcie ZŠ protokolom č. 1188 2901100 o zverení správy 
nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 13. 04. 2011. 
 
Dôvod a účel návrhu: 
 Ohradenie hracej plochy hlavnej haly Zimného štadióna Ondreja Nepelu v súčasnej 
dobe nevyhovuje technickým parametrom stanoveným Medzinárodnou hokejovou federáciou 
IIHF, ani technickým parametrom stanoveným Slovenským zväzom ľadového hokeja 
pre organizovanie športových hokejových stretnutí.  
 V Nájomnej zmluve č. 064/2018/P zo dňa 17. 04. 2018 na Majstrovstvá sveta 
v ľadovom hokeji 2019 sa nájomca – Slovenský zväz ľadového hokeja – zaviazal na vlastné 
náklady a nebezpečie práce v sume 500 000 Eur, v ktorých je zahrnutá aj výmena mantinelu 
a skiel podľa pravidiel IIHF v hlavnej hale Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave. 
Inštalácia nového mantinelu na ZŠ sa bude realizovať v mesiaci marci 2019.  
 Inštaláciou nového ohradenia hracej plochy - mantinelu sa stane existujúci hokejový 
mantinel prebytočný a neupotrebiteľný. Z uvedeného dôvodu bude ohradenie hracej plochy – 
hokejový mantinel na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave vyradený z majetku. 
Nakoľko STARZ nedisponuje dokladmi, ktorými je možné preukázať obstarávaciu cenu 
hokejového mantinelu EURO EXTRA, ktorej dodávateľom bola firma REMOV Sport s. r. o., 
Topolová 584, 434 01 Most, Česká republika, STARZ dal vypracovať znalecký posudok 
znalcom Ing. Ondrejom Sovom, ktorým sa stanovil odhad hodnoty stavebnej časti hlavnej 
haly Zimného štadióna O. Nepelu v Bratislave – ohradenie hracej plochy – hokejový mantinel 
v sume 14 184,28 Eur. V tejto hodnote bude hokejový mantinel vyradený z majetku 
organizácie.  
 Nakoľko technický stav vyradeného hokejového mantinelu umožňuje jeho ďalšie 
používanie na ľadových plochách, kde sa nekonajú športové hokejové stretnutia 
medzinárodného charakteru a športové hokejové stretnutia slovenskej hokejovej extraligy 
v žiackych, dorasteneckých, juniorských a seniorských kategóriách, navrhujeme predmetnú 
hnuteľnú vec – ohradenie hracej plochy ponúknuť záujemcom na predaj formou obchodnej  
verejnej súťaže.  
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 Vzhľadom na nadchádzajúci termín realizácie nového ohradenia hracej plochy sa 
jestvujúci mantinel do konca mesiaca februára 2018 musí demontovať a uskladniť mimo 
priestorov Zimného štadióna Ondreja Nepelu do doby jeho predaja.  
 
Stanovenie kúpnej ceny: 
 K navrhovanému predaju bol vyhotovený znalecký posudok č. 010/2019 
zo dňa 22. 02. 2019, ktorý vypracoval Ing. Ondrej Sova, znalec v odbore stavebníctvo, 
Rumančekova 22, 821 01 Bratislava.  
 Všeobecná hodnota ohradenia hracej plochy – hokejového mantinelu bola stanovená 
v sume 14 184,28 Eur.   
 
Forma predaja: 
  Predaj uvedenej hnuteľnej veci sa podľa Všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta SR Bratislavy č. 18/2011 z 15. decembra 2011 o zásadách hospodárenia s majetkom 
hlavného mesta SR Bratislavy § 10 ods. 8 a podľa § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov navrhuje formou obchodnej verejnej súťaže.  
  Obchodná verejná súťaž bude vyhlásená v súlade s podmienkami uvedenými v prílohe 
návrhu uznesenia Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže.   
 
STANOVISKÁ:  
Materiál bol prerokovaný na Oddelení kultúry, školstva, športu a mládeže.  
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 Kúpna zmluva č. .../2019/E 
uzatvorená podľa ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Zmluva“) 

 
Zmluvné strany: 
 

Predávajúci:   Správa telovýchovných a rekreačných zariadení 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

Sídlo:    Junácka 4, 831 04 Bratislava 
 Registrácia:  príspevková organizácia zriadená hlavným mestom SR Bratislavy 

na základe zriaďovacej listiny zo dňa 16.11.2006 
Konajúci:   Ing. Peter Vojtko, riaditeľ 

 IČO:    00 179 663 
 DIČ:                                            2020801695 

IČ DPH: SK2020801695 
 Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a. s. 
             IBAN:                         SK85 0200 0000 0000 4293 4012 
             BIC:                                       SUBASKBX 
 
 (ďalej len „Predávajúci“) 
 
a 
      

Kupujúci:  
 Sídlo:  
 Registrácia:   
 Konajúci:  

IČO:  
 DIČ:   

IČ DPH:   
 Bankové spojenie:  
 IBAN:    
             BIC:                                            
 
 (ďalej len „Kupujúci“ a spolu s Predávajúcim ďalej len „Zmluvné strany“) 
 

Úvodné ustanovenia 
    

Predávajúci ako vyhlasovateľ použil na predaj predmetu Zmluvy postup verejnej obchodnej súťaže 
v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Na základe výsledkov verejnej obchodnej súťaže 
Predávajúci ako vyhlasovateľ a Kupujúci ako víťaz súťaže dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy. 
 
 

Čl. I. 
Predmet Zmluvy 

 
1.1. Predmetom zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu „ohradenie hracej plochy – 

hokejového mantinelu EURO EXTRA o rozmere 56 x 26 až 61 x 30 m vrátane hráčskych 
a trestných lavíc, bližšie špecifikovaného v znaleckom posudku č. 010/2019 zo dňa 
22.02.2019“ (ďalej len ,,Tovar“), a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k Tovaru a záväzok 
Kupujúceho zaplatiť za Tovar dohodnutú cenu a prevziať Tovar podľa podmienok Zmluvy.  

 
 

Čl. II.  
Dodacie podmienky a čas plnenia 
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2.1. Miesto dodania Tovaru je: Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci si Tovar prevezme na mieste 

súčasného uskladnenia Tovaru: Čenkovce 312, 930 39 Čenkovce, a to v zmysle podmienok 
dohodnutých v Zmluve (ďalej len „Dodanie Tovaru“). 

2.2. Lehota Dodania Tovaru je: do 7 dní po pripísaní dohodnutej ceny na účet Predávajúceho. 
Zmluvné strany si presný termín odovzdania a Dodania Tovaru vopred a včas dohodnú. 

2.3. Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar riadne a včas, s odbornou starostlivosťou a v zmysle 
podmienok dohodnutých v Zmluve. 

2.4. Predávajúci je povinný Dodať Tovar bez ťarchy, ktorá by obmedzovala vlastnícke právo 
Kupujúceho, resp. ktorá by Kupujúceho akokoľvek obmedzovala v užívaní dodaného Tovaru. 

2.5. Za doklad potrebný na prevzatie a užívanie Tovaru sa považuje dodací list (preberací protokol) 
podpísaný obidvoma Zmluvnými stranami. 

2.6. Bez podpísaného Preberacieho protokolu sa Tovar nepovažuje za dodaný v zmysle Zmluvy. 
 

Čl. III. 
Cena a platobné podmienky 

 
3.1. Cena za Tovar podľa Čl. I. Zmluvy je dohodnutá Zmluvnými stranami v súlade so zákonom  

č. 18/1996 Z. z. o cenách a na základe cenovej ponuky Kupujúceho zo dňa ............... Cena za 
Tovar je vo výške ........................... EUR bez DPH (ďalej len „Kúpna cena“).  

3.2. Kúpna cena je konečná, záväzná a nemenná. Zmluvné strany sa dohodli, že dopravu a odvoz 
Tovaru z miesta uskladnenia si Kupujúci zabezpečí na vlastné náklady a nebezpečie. 

3.3. Kúpnu cenu zaplatí Kupujúci na účet Predávajúceho do 15 dní odo dňa podpísania Zmluvy oboma 
Zmluvnými stranami a to na základe faktúry vystavenej Predávajúcim najneskôr do 2 dní od 
podpísania Zmluvy oboma Zmluvnými stranami. Zmluvné strany sa dohodli, že ak deň splatnosti 
faktúry pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, tak sa splatnosť faktúry posúva na najbližší 
nasledujúci pracovný deň. 

3.4. Prílohou faktúry bude kópia Preberacieho protokolu potvrdzujúca dodanie Tovaru v zmysle  
Zmluvy. Faktúra vystavená Predávajúcim musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu 
podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.  

3.5. Pre prípad omeškania Kupujúceho s úhradou faktúry, sa Zmluvné strany dohodli na zmluvnej 
pokute vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania. 

3.6. V prípade omeškania Predávajúceho s dodaním Tovaru v termíne podľa Čl. II. Zmluvy, ktoré 
zavinil Predávajúci, sa Zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute vo výške 0,05 % z ceny 
Tovaru za každý deň omeškania. 

3.7. Zmluvná strana, ktorá je v omeškaní s plnením svojho finančného záväzku podľa Zmluvy, je 
povinná uhradiť druhej Zmluvnej strane úroky z omeškania a paušálnu náhradu nákladov 
spojených s uplatnením pohľadávky vo výške stanovenej príslušnými právnymi predpismi. 
 

 
Čl. IV. 

Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na Tovare 
 
4.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru zaplatením ceny za Tovar. 
4.2. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme Tovar od 

Predávajúceho podpísaním preberacieho protokolu. 
 
 

Čl. V.  
Doba trvania Zmluvy a jej zánik 

 
5.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do času riadneho Dodania Tovaru. Tým nie sú dotknuté 

ustanovenia Zmluvy a z toho vyplývajúce práva a povinnosti Zmluvných strán. 
5.2. Zmluvu je možné kedykoľvek ukončiť písomnou dohodou Zmluvných strán. 
5.3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy: 
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a) ak sa Predávajúci pre okolnosti alebo dôvody na jeho strane dostane do omeškania 
s Dodaním Tovaru o viac ako 30 dní,  

b) ak Predávajúci realizuje predmet zmluvy v rozpore s podmienkami dohodnutými  
v Zmluve. 

5.4. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy: 
a) ak je Kupujúci v omeškaní so zaplatením Kúpnej ceny o viac ako 30 dní. 

5.5. V prípade odstúpenia zaniká Zmluva dňom doručenia odstúpenia druhej Zmluvnej strane. 
V prípade pochybností sa má piaty deň uloženia zásielky na pošte zaslanej druhej Zmluvnej strane 
na adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy za deň doručenia. 

5.6. Za vyššiu moc brániacu vykonávaniu Zmluvy sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich 
nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy. Ak 
splnenie Zmluvy sa stane nemožným pre vyskytnutie sa vyššej moci, Zmluvná strana, ktorá sa bude 
chcieť odvolať na vyššiu moc, je povinná bez zbytočného odkladu požiadať druhú Zmluvnú stranu 
o úpravu Zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná 
strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú 
dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy. 

 
Čl. VI. 

Záverečné ustanovenia 
 
6.1. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať text len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom 

rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán. 
6.2. V ostatných otázkach neupravených Zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného 

zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej republike. 
6.3. Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, 

nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie 
medzier sa použije úprava, ktorá pokiaľ je to právne možné, sa najviac približuje zmyslu a účelu 
Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní Zmluvy túto otázku Zmluvné strany brali do úvahy. 

6.4. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Kupujúci obdrží 
dve vyhotovenia a Predávajúci dve vyhotovenia.  

6.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Kupujúceho.  

6.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzavierajú vážne a slobodne, že ich zmluvná voľnosť 
nie je obmedzená, že ustanovenia Zmluvy sú pre nich zrozumiteľné a určité, že Zmluvu neuzavreli 
v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok alebo v omyle, že si Zmluvu u prečítali, a 
porozumeli jej obsahu. 

6.7. Kópia znaleckého posudku č. 010/2019 zo dňa 22.02.2019 bola súčasťou obchodnej verejnej 
súťaže. Podpísaním Zmluvy Kupujúci potvrdzuje, že mu bol odovzdaný originál znaleckého 
posudku. 

 
V ............................, dňa .......................... V Bratislave, dňa ................................ 
  
Kupujúci: Predávajúci:  
 
 
_________________________________           ___________________________________________
 Správa telovýchovných a rekreačných zariadení 
 hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  
 Ing. Peter Vojtko 
 riaditeľ 
 
Zverejnené:   

 
 


