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Návrh uznesenia 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

späťvzatie výpovede Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0017 18 00 zo dňa 
13. 07. 2018 v znení dodatkov č. 1 a 2. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dôvodová správa 
 

PREDMET:  Hlavné mesto SR Bratislava ako prenajímateľ listom zo dňa 12.05.2020 
vypovedal zmluvu o nájme nebytových priestorov v súlade s čl. 2 ods. 2 písm. b) 
zmluvy o nájme nebytových priestorov a v súlade s § 10 zákona  č. 116/1990 Zb. 
o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších  predpisov s 3- 
mesačnou výpovednou lehotou.  Nájomca si výpoveď prevzal dňa 22.05.2020, t. 
zn. že výpovedná lehota uplynie dňa 31.08.2020.  Výpoveď Zmluvy bola 
schválená Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 
438/2020 zo dňa 30.04.2020. Na základe toho, že skutočnosti, na základe 
ktorých sa zmluva o nájme nebytových priestorov vypovedala, sa ukázali ako 
nedôvodné (hlavné mesto neeviduje pohľadávku voči nájomcovi po lehote 
splatnosti titulom nájomného), sekcia správy nehnuteľnosti pripravila materiál 
na späťvzatie výpovede zmluvy o nájme nebytových priestorov. 

 
 
SKUTKOVÝ  STAV:  
 

Zmluvou o nájme nehnuteľnosti č. 07 83 0017 18 00  zo dňa 31.05.2018 v znení 
dodatkov č. 1 a 2 prenajalo hlavné mesto nájomcovi Lucia Petrášová,  IČO 46961917 na dobu 
neurčitú (ďalej len „Zmluva“). Predmetom zmluvy je nebytový priestor č. 1.37 nachádzajúci sa 
v podchode na Hodžovom námestí, bez súpis. č. v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, na pozemkoch 
parc. č. 21550/1, 21550/2 a 21550/4. Nájom je dohodnutý na dobu neurčitú. Nájomné je v sume 
3 096,00 Eur ročne.  

Obhliadkou predmetného nebytového priestoru dňa 12.09.2018 bolo zistené, že nájomca 
nebytový priestor využíva na iný ako dohodnutý účel. Listom zo dňa 12. 09. 2018 bol nájomca 
vyzvaný na vykonanie nápravy a dodržiavanie účelu nájmu podľa zmluvy. Pôvodným účelom 
nájmu bola výroba a predaj čerstvých bagiet s čerstvými a vyberanými surovinami, predaj iného 
druhu rýchleho občerstvenia (hot dog, senvič, šalát...) spojený s predajom nealkoholických 
nápojov. Následne dňa 24. 09. 2018 nájomca požiadal o zmenu účelu nájmu na „predajňu 
(pančuchový, ponožkový tovar a bižutéria)“.   

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu dňa 
07.03.2019 schválilo uznesením č. 95/2019 zmenu účelu nájmu v Zmluve.   

Dodatok č. 2 k Zmluve, predmetom ktorého je zmena účelu nájmu, nadobudol platnosť 
dňa 26.04.2019 a účinnosť dňa 30.04.2019. Pani Petrášovej bola pravidelne mesačne zasielaná 
výzva na úhradu zmluvnej pokuty za porušovanie zmluvnej podmienky podľa čl. 1 ods. 3 
zmluvy a to až do zmeny účelu nájmu formou dodatku, t. zn. do dňa 29.04.2019. 

 
Listom zo dňa 02.12.2019 boli sekcii právnych činností predložené podklady 

na vymáhanie pohľadávky v sume 2 525,62 Eur. 
 
Podľa čl. 2 ods. 1 písm. b) Zmluvy je Zmluvu možné ukončiť výpoveďou niektorej 

zo zmluvných strán podľa § 10 zákona č. 116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, pričom 
výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho 
po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená drahej zmluvnej strane. 

 
Výpoveď Zmluvy bola schválená Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy č. 438/2020 zo dňa 30.04.2020. Prílohou materiálu s názvom „Návrh na ukončenie 
vybraných nájomných zmlúv v prípade nebytových priestorov v podchode na Hodžovom 
námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto“, ktorý bol predmetom rokovania Mestského 



zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, bolo Oznámenie o pohľadávkach zo dňa 
07.04.2020, ktorým sekcia financií uviedla, že k dátumu 06.04.2020 evidujú voči nájomcovi 
Lucia Petrášová pohľadávku v sume 2 207,60 Eur (z toho 774,00 Eur titulom nájomného 
a 1 433,60 Eur titulom sankčných faktúr). Výpoveď bola nájomcovi daná z dôvodu omeškania 
s úhradou nájomného viac ako 30 dní. 

Výpoveď si pani Petrášová prevzala dňa 22.05.2020, t. zn. že výpovedná lehota uplynie 
dňa 31.08.2020. 

 
Pani Petrášová dňa 03.06.2020 doručila Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 

podanie, v ktorom uvádza, že nájomné z jej strany bolo uhradené včas. Pani Petrášová poukazuje 
na zákon č. 92/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z., touto novelou bol 
zavedený inštitút ochrany nájomcov v súvislosti so šíriacou sa pandémiou Covid – 19 
pred jednostranným ukončením nájmu zo strany prenajímateľa na základe neuhradeného 
nájomného. Nájomca uvádza, že výpoveď Zmluvy je v rozpore s týmto zákonom. 

K tomuto tvrdeniu nájomcu si dovoľujeme poukázať na skutočnosť, že podľa §3b zákona  
z 22. apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych 
opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 
a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

„Prenajímateľ nemôže do 31. decembra 2020 jednostranne ukončiť nájom nehnuteľnosti, 
vrátane nájmu bytu alebo nebytového priestoru, pre omeškanie nájomcu s platením nájomného 
vrátane úhrad za plnenia obvykle spojených s nájmom splatného v období od 1. apríla 2020 
do 30. júna 2020, ak omeškanie nájomcu vzniklo v dôsledku okolností, ktoré majú pôvod v 
šírení nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Tento dôvod pre vznik omeškania 
musí byť nájomcom dostatočne osvedčený. Iné dôvody pre ukončenie nájmu tým nie sú 
dotknuté.“ 

 
Opätovne uvádzame, že zo stanoviska oddelenia účtovníctva a pohľadávok, ktoré sme 

prikladali k materiálu, pohľadávky majú skorší dátum splatnosti ako 1. apríl 2020.  
Zákon sa predkladaného materiálu netýkal, lebo prenajímateľovi zakazuje vypovedať 

zmluvu s nájomcami, ktorí v súvislosti s epidémiou COVID-19 prišli o príjmy a prestali v apríli, 
máji alebo júni platiť nájomné, čo nie je prípad nájomcov uvedených v predkladanom materiáli. 
Iné dôvody skončenia nájmu (medzi ktoré patria dôvody skončenia nájmu uvedené v materiáli) 
nie sú touto novelou dotknuté. 

 
Na základe toho, že skutočnosti, na základe ktorých sa Zmluva vypovedala, sa ukázali 

ako nedôvodné (hlavné mesto neeviduje pohľadávku voči nájomcovi po lehote splatnosti titulom 
nájomného), sekcia správy nehnuteľnosti pripravila materiál na rokovanie pravidelnej porady 
primátora a Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na späťvzatie výpovede 
Zmluvy. 

 
Pre informáciu uvádzame, že pani Petrášová požiadala o odpustenie nájomného odo dňa 

16. 03. 2020 do dňa 20. 04. 2020, nakoľko rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva boli 
všetky obchodné prevádzky zatvorené. Táto žiadosť bude riešená  spolu s ostatnými žiadosťami 
o odpustenie nájomného. 

 
STANOVISKÁ:  
 Oddelenie účtovníctva a pohľadávok –  požiadané o stanovisko dňa 08.06.2020 
 

Navrhované  späťvzatie výpovede  nájomnej zmluvy predkladáme z dôvodu, že v zmysle 
rozsudku Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5obdo 45/2013  z 08. januára 2015 ktorý schvaľuje 



podľa zákona, štatútu a zásad hospodárenia vstup do zmluvného vzťahu, schvaľuje vždy aj 
zmenu a zánik tohto právneho vzťahu. Primátor hlavného mesta SR Bratislavy nemôže urobiť 
bez prejavu vôle hlavného mesta SR Bratislavy právny úkon, ku ktorému sa vyžaduje 
predchádzajúce rozhodnutie Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislava a zaviazať 
ním hlavné mesto SR Bratislava, pretože mu k tomuto zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy nedávajú oprávnenie. Výpoveď bola nájomcovi daná z dôvodu omeškania 
s úhradou nájomného viac ako 30 dní. Výpoveď bola schválená Uznesením Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 438/2020 zo dňa 30.04.2020. Na základe tejto 
skutočnosti musí Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy schváliť aj späťvzatie 
tejto výpovede. 
 
 



Zmluva o nájm e nebytového priestoru 
č. 07 83 0017 18 00

podľa 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)

uzatvorená medzi zmluvnými stranami;

Prenajím ateľ:
Názov:
sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
banlcové spojenie:

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

m- IBAN:
Variabilný symbol - nájom:

SK 5875000000000025828453 
783001718

'3

I
k

IBAN:
Variabilný symbol - 
služby spojené s nájmom:

(ďalej len „prenajím ateľ“)

Nájomca:

I.
Obchodné meno:..................... ................................
Zastúpené:................................................................
Adresa sídla:.............................................................
Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu
Oddiel:......................, vložka Č.......................
IČO:...................................................................
DIČ:...................................................................
B atikové spoj enie:...........................................
Číslo účtu:........................................................
Číslo telefónu:............................... .................
E-mail:.............................................................
(ďalej len „nájomca“)
(platí pre právnickú osobu)

II.
Meno a priezvisko, rodné priezvisko:...Lucia Petrášová.
Dátum narodenia:....................................
Adresa miesta podnikania:     ^ JL J.V JX  J  XJLV./ / " T U /

Číslo živnostenského oprávnenia:.........220-28771
IČO:........................................................  469 619 17.

Q .



DIČ:.............................. 10 83 83 5335...........................................................
Bankové spojenie:........SK13 0200 0000 0032 2937 0855.......... VUB banica.
Číslo účtu:.................... 32 2937 0855/0200.......................................................
Číslo telefónu:............... .................................................................................
E-mail:............................lucka.petrasova@gmail.com........................................
(ďalej len „nájomca“)
(platí pre fyzickú osobu -  podnikateľa)

Meno a priezvisko, rodné priezvisko:.................................
Dátum narodenia:...................................................................
Adresa trvalého pobytu:........................................................
Rodné číslo............................................................................
Banlcové spojenie:.................................................................
Číslo účtu...............................................................................
Číslo telefónu:.......................................................................
E-mail:....................................................................................
(ďalej len „nájomca“)
(platí pre fyzickú osobu)

(ďalej len „nájom ca“)
(„prenajímateľ“ a „nájomca“ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ a jednotlivo ako 
„zmluvná strana“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu podľa ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a 
podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym 
poriadkom Slovenskej republiky.

Článok 1 
Predm et a účel nájm u

1. Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľnosti -  nebytového priestoru č. 1.37 vo výmere
20,19 nezapísaný na LV, v podiele: 1/1, nachádzajúceho sa v podchode
na Hodžovom námestí, bez súpisného čísla, orientačné číslo 1, v Bratislave, katastrálne 
územie Staré Mesto, pod pozemlcami pare. č. 21550/1, pare. č. 21550/2 
a pare. č. 21550/4 (ďalej len „predmet nájmu“).

2. l^čeiom nájmu je .Výroba a predaj čerstvých bagiet s čerstvými a vyberanými
s rovinami, predaj iného druhu rýchleho občerstvenia (hot dog, sendvič, šalát...) spojený 
í predajom nealkoholiclcých nápojov

3. Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu využívať výlučne na dohodnutý účel. Pre prípad
porušenia tohto záväzku zmluvné strany dojednali zmluvnú polentu v súlade s ust. § 544
anasl. Občianskeho zákonníka vo výške 17,00 Eur za každý, aj začatý deň trvania 
porušenia tohto záväzku, ktorú má prenajímateľ právo od nájomcu požadovať. Nájomca 
sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na záldade 
prenajímateľom zaslanej sanlcčnej faktúry.

mailto:lucka.petrasova@gmail.com


4. Nájomca vyhlasuje, že mu je známy faktický stav predmetu nájmu, ako aj právny stav 
predmetu nájmu. Nájomca vyhlasuje, že ku dňu podpísania tejto Zmluvy je predmet 
nájmu v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie a v takomto stave ho do nájmu preberá.

5. Prenajímateľ vyhlasuje, že k predmetu nájmu sa okrem práv prenajímateľa neviažu ďalšie 
vlastnícke, reštitučné, záložné, prípadne iné práva k cudzej veci, alebo nájomné práva, 
alebo akékoľvek práva tretích osôb.

Článok 2 
Doba nájmu a spôsob ukončenia nájm u

1. Nájom sa dojednáva na dobu neurčitú a začne plynúť dňom nadobudnutia účinnosti tejto 
Zmluvy podľa článku 9 ods. 2 tejto Zmluvy.

2. Zmluvu je možné ukončiť mektorým z nasledujúcich spôsobov:

a) dohodou zmluvných strán,
b) výpoveďou niektorej zo zmluvných strán podľa § 10 zákona č. 116/1990 Zb. v znení 

neskorších predpisov, pričom výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť od 
prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď 
doručená dnihej zmluvnej strane,

c) prenajímateľ môže okamžite odstúpiť od tejto Zmluvy bez predchádzajúceho 
písomného upozornenia a bez akýchlcoľvek ďalších záväzkov voči nájomcovi ak:
ca) nájomca v rozpore s touto Zmluvou dá predmet nájmu, alebo jeho časť, do 
podnájmu, alebo inej dispozícii tretej osobe, alebo
cb) nájomca alebo tretia osoba užíva predmet nájmu, alebo jeho časť, na iný ako 
dohodnutý účel, alebo
cc) nájomca mešká s úhradou nájomného viac ako 30 dní, alebo
cd) nájomca predá podnik alebo jeho časť alebo ak dôjde k akémukoľvek prevodu 
alebo prevodom akéhokoľvek podielu s výnimkou prevodu obchodného podielu na 
osoby blízke alebo spoločníka alebo zmeny v súvislosti s dedičským konaním, alebo
ce) bez zavinenia zmluvných strán bolo príslušným stavebným úradom rozhodnuté 
o zmenách stavby, ktoré bránia riadne užívať predmet nájmu, alebo o odstránení 
stavby, alebo
cf) nájomca poruší povinnosť uvedenú v článlcu 5 ods. 1 tejto Zmluvy,
cg) nájomca poruší povinnosť uvedenú v článku 4 ods. 2 tejto Zmluvy.

V prípadoch odstúpenia z vyššie uvedených dôvodov sa Zmluva ruší dňom, keď prejav 
vôle o odstúpení dôjde druhej zmluvnej strane v súlade s článkom 6 ods. 3 a 4 tejto 
Zmluvy. Na tieto prípady sa vzťahuje postup podľa odselcu 4 až 6 tohto článku.

3. Možnosť odstúpenia od tejto Zmluvy niektorou zo zmluvných strán podľa príslušných 
ustanovení Občianskeho zákonníka nie je týmto článkom dotloiutá.

4. Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu fyzicky odovzdať prenajímateľovi najneskôr do 3 
dní po poslednom dni nájmu v stave zodpovedajúcom dohodnutému užívaniu 
s prihliadnutím na bežné opotrebovanie; v tomto termíne zmluvné strany podpíšu

■ protokol o spätnom odovzdaní a prebratí predmetu nájmu nájomcom prenajímateľovi. 
Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ nájomca po skončení nájmu podľa tohto článlcu



neodovzdá predmet nájmu prenajímateľovi najneskôr do 3 dní po poslednom dni nájmu, 
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 prebratí predmetu nájmu 
prenajímateľom. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety 
zaväzuje zaplatiť. Uhradením zmluvnej pokuty sa nájomca nezbavuje povirmosti zaplatiť 
prenajímateľovi náhradu za užívanie predmetu nájmu vo výške nájonmého. Zmluvná 
polmta sa v týchto prípadoch do náhrady škody nezapočítava.

5. V prípade porušenia povimiosti podľa odseku 4 tohto článku, má prenajímateľ tiež právo 
vypratať predmet nájmu na náldady 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, tzn. 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.

6. Ku dňu skončenia nájmu je nájomca povirmý vypratať predmet nájmu a odovzdať ho 
protokolárne prenajímateľovi.

Článok 3
Úhrada za nájom a spôsob jeho platenia

1. Nájomné za predmet nájmu je stanovené v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách
dohodou zmluvných strán vo výške ..3096 Eur (slovom: tritisíc
deväťdesiatšesť Eur) ročne.

2. Zábezpeka zložená nájomcom vo výške 1 000,00 Eur sa započíta do výšky nájmu 
podľa odseku 1 tohto článlcu od účinnosti tejto Zmluvy až do dňa, kedy výška finančnej 
zábezpeky takto v časti polayje výšku nájmu. Od tohto dňa je nájomca povirmý platiť 
3 ídne štvifročné nájomné. Ale zábezpeka pokryje výšku nájmu v priebehu mesiaca 
' danom štvrťroku, vypočíta sa alikvotná časť nájomného tak, že denné nájomné, čo je 
1/365 ročného nájonmého sa vynásobí počtom dní odo dňa začiatku nájmu po ukončení 
započítania zábezpeky do konca príslušného kalendárneho štvrťroku.

3. Nájomca sa zaväzuje uhrádzať dohodnuté nájoimié v štvrťročných splátkach, vždy 
do 15. dňa prvého mesiaca príslušného kalendárneho štvrťroka na účet prenajímateľa s 
variabilným symbolom uvedeným v záhlaví Zmluvy.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ je oprávnený meniť každoročne k 01.04. (od
2. štvrťroka príslušného kalendárneho roka) výšku nájomného dohodnutého v tejto 
Zmluve o výšku miery inflácie stanovenej Štatistickým úradom SR za bezprostredne 
predchádzajúci kalendárny rok a zverejnenú Štatistickým úradom SR v januári 
nasledujúceho roka. Zvýšeiňe nájomného prenajímateľ oznámi nájomcovi písomne, 
zaslaním doporučenej zásielky na adresu podľa článku 7 tejto Zmluvy. Zvýšené nájomné 
sa nájomca zaväzuje platiť za obdobie od 01.04. príslušného kalendárneho roka 
v termínoch splatnosti nájomného dohodnutých v odseku 3 tohto článlcu Zmluvy. 
V prípade, že oznámenie o zvýšení nájomného bude nájomcovi doručené po splatnosti
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nájomného za 2. štviťrolc príslušného kalendárneho roka, nájomca sa zaväzuje zaplatiť 
rozdiel medzi pôvodným nájomným a nájomným zvýšeným o mieru inflácie v lehote 
15 dní od doručenia oznámenia.

5. V prípade, že nájomca pri platbe neuvedie obdobie, za ktoré sa úhrada platí, alebo uvedie 
obdobie, ktoré už bolo uhradené, alebo ak záhrady nebude zrejmé, za Ictoré obdobie 
nájomca úlrradu poulcazuje, je obdobie, ktoré bude úhradou polnjdé, oprávnený určiť 
prenajímateľ sám; prenajímateľ spravidla polayje najstaršiu splatnú pohľadávlai.

6. Všetky platby podľa tejto Zmluvy sa považujú za uhradené dňom pripísania na účet 
prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

7. Zmluvné shany sa dohodli, že najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto 
Zmluvy zmluvné strany uzatvoria dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorého bude 
stanovenie rozsahu služieb spojených s nájom a určenie výšky záloh za tieto služby. 
Nájomca sa zaväzuje uhrádzať zálohy za služby spojené s nájmom štvrťročne, vždy 
do 15. dňa prvého mesiaca príslušného štvrťroka na účet prenajímateľa s variabilným

^  symbolom uvedeným v dodatku. V prípade, že nájomca odmietne uzatvoriť dodatok,
predmetom ktorého bude stane verne rozsahu služieb spojených s nájom a určenie výšky 
záloh za tieto služby, zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške 17,00 Eur za 
každý deň trvania porušenia tejto povinnosti. Prenajímateľ je  oprávnený požadovať 
úhradu zmluvnej pokuty za porušenie uvedenej povinnosti a nájomca sa v tomto prípade 
zaväzuje zaplatiť zmluvnú polaitu na základe prenajímateľom zaslanej faktúry.

8. Nájomca sa zaväzuje uhrádzať skutočnú cenu za jednotlivé služby, ktoré prenajímateľ 
platí dodávateľom týchto služieb. Skutočnú cenu poskytovaných služieb vyúčtuje 
prenajímateľ ako rozdiel medzi zaplatenou zálohou a jej slartočnou cenou za zúčtovacie 
obdobie k 31.12. kalendárneho roku. Nájomca sa zaväzuje doplatiť prípadné nedoplatky 
do 15 dní od oznámenia nedoplatku na účet s variabilným symbolom uvedeným 
v dodatloi.

9. Ak nájom začne v priebehu mesiaca, vypočíta sa alikvotná časť nájomného tak, že denné
f-ä̂ , nájomné, čo je 1/365 ročného nájomného, sa vynásobí počtom dní odo dňa začiatku

nájmu do konca príslušného kalendárneho štvrťroka. Takto vypočítané nájomné sa 
nájomca zaväzuje zaplatiť na účet prenajímateľa s variabilným symbolom uvedeným v 
záhlaví tejto Zmluvy do 15 dm' od účirmosti tejto Zmluvy.

1 í rnluvné 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 dotloiutá.

11. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy aj v prípade, ale 
nezavinil porušenie povirmosti.

Článok 4
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Prenajímateľ sa zaväzuje vyzvať písomne nájomcu na prevzatie predmetu nájmu do 10 
pracovných dní odo dňa vypratania neb5ťového priestoru (nebytový priestor je prenajatý
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do 13. 07.2017). Nájomca je povimiý predmet nájmu prevziať najneskôr do 10 
pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy prenajímateľa na prevzatie 
nebytového priestoru.

2. Protokol o stave predmetu nájmu a jeho fyzickom odovzdaní nájomcovi (ďalej len 
„preberací protokol“) vyhotovia a podpíšu zmluvné strany najneskôr do 10 pracovných 
dní odo dňa doručenia písomnej výzvy prenajímateľa na prevzatie neb3ňového priestoru. 
Preberací protokol bude podpísaný v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú 
zmluvnú stranu. Súčasťou preberacieho protokolu bude zoznam zariadenia a vybavenia 
predmetu nájmu a popis technického stavu predmetu nájmu ako aj zariadenia a vybavenia 
nachádzajúceho sa v/na predmete nájmu.

3. V prípade, že nájomca bude mať záujem predmet nájmu využívať inak ako je stanovené 
užívacím povolením, nájomca sa zaväzuje po predchádzajúcom písomnom súhlase 
prenajímateľa požiadať o schválenie zmeny účelu využitia príslušný stavebný úrad.

4. Po ukončení rekonštrukcie bude predmet nájmu opätovne premeraný. Nájomca sa 
zaväzuje zachovať hlavné priestory vo výmere 16,46 xrŕ a obslužné priestory vo výmere
3,73 mk

5. Zmluvné strany sa dohodli, že rekonštrukciu predmetu nájmu bude nájomca vykonávať 
na vlastné náklady po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa a schválení 
príslušným stavebným úradom, v prípade, že súhlas stavebného úradu bude potrebný.

6. Nájomca sa zaväzuje, že zabezpečí užívania schopnosť nebytových priestorov na vlastné 
náklady.

7. Nájomca sa zaväzuje vykonávať drobné opravy predmetu nájmu na vlastné náldady ako 
aj znášať náklady spôsobené neprimeraným už-ívamm predmetu nájmu. Nájomca sa 
zaväzuje oznámiť prenajímateľovi potrebu opráv predmetu nájmu, ktoré má vykonať 
prenajímateľ a umožniť mu ich vykonanie.

8. Nájomca nie je oprávnený počas doby nájmu vykonávať odpisy z predmetu nájmu a 
odpisy z technického zhodnotenia.

9. 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, verejnej zelene, zimnej údržby a Všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2017 o naldadaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými odpadmi na území Hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy.
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10. Nájomca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní, kedy ku zmene došlo, 
oznámiť písomne prenajímateľovi každú zmenu a skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť 
nájom (ako napr. zmena právnej formy, obchodného mena, štatutárneho zástupcu, sídla 
abanlcového spojenia a pod.). Za nesplnenie tejto podmienky má prenajímateľ právo 
požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 70,00 Eur. Nájomca sa súčasne 
zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť.

11. Nájomca sa zaväzuje uskutočňovať prípadné zásobovanie v súlade s povolením 
príslušného úradu.

12. Nájomca má právo na primerané označenie predmetu nájmu na priečelí objelctu, v ktorom 
sa predmet nájmu nachádza, len po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa. 
Nájomca sa zaväzuje poskytnúť prenajímateľovi pred udelemm súhlasu vizuál označenia 
predmetu nájmu na priečelí objelctu.

13. Pri nesplnem' podmienok uvedených v tomto článlcu 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. V súlade s ust. § 545 občianskeho zákonníka bolo zmluvnými stranami dohodnuté, že 
prenajímateľ je oprávnený požadovať od nájomcu náhradu škody spojenú s porušením 
povinnosti nájomcu, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta podľa tejto Zmluvy vo výške 
presahujúcej výšku dohodnutej zmluvnej pokuty na základe prenajímateľom zaslanej 
faktúry.

16. Nájomca sa zaväzuje umožniť prenajímateľovi bezodkladný vstup do prenajatých 
priestorov najmä v prípade havárie, živelnej pohromy, kontroly dodržiavania účelu a 
podmienok nájmu a pod. Za nesplnenie tejto podmienky si zmluvné strany dohodli 
zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 Eur. Prenajímateľ je oprávnený požadovať úhradu 
zmluvnej pokuty za porašenie uvedenej povinnosti a nájomca sa v tomto prípade zaväzuje 
zaplatiť zmluvnú pokutu na záldade prenajímateľom zaslanej faktúry.

17. Nájomca sa zaväzuje uzatvoriť apo celú dobu nájmu udržiavať na vlastné náklady v 
platnosti poistné zmluvy, ktoré budú pokrývať nasledovné riziká:
a) poisteiňe 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.

Nájomca sa zaväzuje na základe žiadosti prenajímateľa kedykoľvek predložiť vyššie 
uvedené poistné zmluvy. Za nesplnenie tejto podmienky má prenajímateľ právo 
požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 70,00 Eur. Nájomca sa súčasne 
zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť.



18. Pred začatím stavebných úprav, opráv príp. rekonštrukčných prác na predmete nájmu sa 
nájomca zaväzuje predložiť prenajímateľovi na odsúhlasenie projektovú dokumentáciu 
s cenovou kalkuláciou a to v lehote 20 dm od nadobudnutia účhmosti tejto Zmluvy. 
Prenajímateľ sa zaväzuje bezdôvodne neodoprieť udelenie súhlasu s úpravami, opravami 
príp. rekonštrukčnými prácami na predmete nájmu a doručiť nájomcovi písomné 
vyjadrenie v lehote 20 dní od preukázateľného predloženia projektovej dokumentácie na 
jej posúdenie prenajímateľovi.

19. Po písomnom odsúhlasení projektovej dokumentácie prenajímateľom sa nájomca 
zaväzuje bez zbytočného odkladu od takéhoto odsúhlasenia, písonme oznámiť 
príslušnému stavebnému úradu zahájenie stavebných úprav v súlade s prenajímateľom 
odsúhlasenou projektovou dokumentáciou.

20. Nájomca podpísaním tejto Zmluvy vyhlasuje a zaručuje, že si počas nájmu ani po jeho 
skončení nebude u prenajímateľa uplatňovať kompenzáciu nákladov vynaložených na 
stavebné úpimy^ 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.

21. Nájomca sa zaväzuje, že v prípade potreby zabezpečí v nebytovom priestore inštaláciu 
klimatizačnej jednotky na vlastné náklady.

22. Nájomca je povinný dodržiavať zákaz fajčenia vo všetkých nebytových priestoroch 
podchodu. V prípade porušenia tejto povimiosti sa nájomca zaväzuje uhradiť pokutu 
vo výške 70,00 Eur. Pokuta môže byť prenajímateľom uložená aj opakovane.

23. Nájomca si zabezpečí zbernú nádobu na odpad na vlastné náklady. Nájomca je povinný 
dodržiavať pokyny správcu podchodu týkajúce sa umiestnenia zberných nádob a vývozu 
odpadu. V prípade porušenia tejto povinnosti sa nájomca zaväzuje uhradiť polentu 
vo výške 70,00 Eur. Pokuta môže byť prenajímateľom uložená aj opakovane.

Článok 5
Podnájom

1. h ijomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu, alebo jeho časť, do podnájmu, alebo 
ii :j dispozície, tretiemu subjektu bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
prenajímateľa.

Článok 6 
Doručovanie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti si doručujú osobne, poštou alebo 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) adresa uvedená v záhlaví tejto Zmluvy, alebo
b) adresa podľa aktuálneho výpisu z Obchodného registra, alebo
c) adresa konateľa spoločnosti podľa aktuálneho výpisu z Obchodného registra, alebo
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d) miesto, kde bude osoba oprávnená konať v mene nájomcu, zastihnutá.

3. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že písomnosť sa považuje za doručenú 
priamo do vlastných rúlc aj v prípade, ak táto písomnosť bude vrátená poštou zmluvnej 
strane, ktorá je odosielateľom, ako písomnosť neprevzatá adresátom; v takomto prípade sa 
za deň doručenia považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. Uvedené platí aj v tom 
prípade, ak sa zmluvná strana, Ictorá je adresátom, o tejto skutočnosti nedozvie.

4. V prípade, že zmluvná strana, ktorá je adresátom, bezdôvodne odoprie písomnosť prijať, je
písomnosť doručená dňom, keď jej prijatie bolo odopreté.

Článok 7 
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 subjelctom platne existujúcim podľa zákonov Slovenskej 
republiky , podpisujúci je osoba oprávnená konať v mene nájomcu;

1.2. nájomca nemá záväzky voči Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislavy, 
príslušnému daňovému úradu. Sociálnej poisťovni, ktorejkoľvek zo zdravotných 
poisťovmý nie je v likvidácii ani vkonlcurze a že nie je voči nemu vedené žiadne 
exekučné konanie.

2. V prípade, že sa akékoľvek vyhláseme alebo záruka podľa odseku 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.

Článok 8
Osobitné ustanovenia o úprave predm etu nájm u

1. Nájomca sa zaväzuje v lehote do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy 
predložiť prenajímateľovi relevantné podklady k úprave predmetu nájmu spolu 
s predpokladanou výškou vložených finančných prostriedkov týkajúcich sa úpravy 
predmetu nájmu na: ....výroba a predaj čerstvých bagiet s čerstvými a vyberanými 
surovinami a predaj iného druliu rýchleho občerstvenia (hot dog, sendvič, šalát) spojený 
s predajom nealkoholických nápojov

2. V prípade, ak je nutné k úprave predmetu nájmu povolenie príslušného stavebného úradu, 
po písomnom odsúhlasení rozsahu úpravy predmetu nájmu a predpokladanej výške 
vložených finančných prostriedkov prenajímateľom, sa nájomca zaväzuje v lehote do 15 
dní od takéhoto odsúhlasenia, zabezpečiť na príslušnom stavebnom úrade povolenie, 
nevyhnutné na začatie úpravy predmetu nájmu na účel uvedený v odseku 1 tohto článku 
a kópiu tohto právoplatného povolenia do 7 dm'- od jeho právoplatnosti predložiť 
prenajímateľovi. Za nesplnenie tejto podmienky si zmluvné strany dohodli zmluvnú 
pokutu vo výške 70 Eur. Prenajímateľ je oprávnený požadovať úhradu zmluvnej pokuty



za porušenie uvedenej povirmosti a nájomca sa v tomto prípade zaväzuje zaplatiť zmluvnú 
pokutu na základe prenajímateľom zaslanej falctúry.

3. Nájomca zaväzuje upraviť predmet nájmu na účel uvedený v odseku 1 tohto článku a 
zabezpečiť právoplatné užívacie povolenie, ktorým bude zároveň povolená zmena účelu 
užívania predmetu nájmu. Nájomca sa zaväzuje predložiť prenajímateľovi do 7 dní od 
vydania užívacieho povolenia toto povolenie a do 7 dm' od právoplatnosti užívacieho 
povolema predložiť prenajímateľovi právoplatné užívacie povolenie. Za nesplnenie každej 
tejto podmienky si zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške 70 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.

4. Na konanie pred príslušným stavebným úradom vo veci podľa tohto článku prenajímateľ 
týmto udeľuje nájomcovi splnomocnenie čím sa však, ako vlastník, nezbavuje možnosti 
účasti na stavebnom a kolaudačnom konaní.

Záverečné nsíanovenia

1. Podmienky obchodnej verejnej súťaže boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1410/2014 zo dňa 30.01.2014 a 
uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 1078/2018 zo dňa 22.02.2018.

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom protokolárneho odovzdania predmetu nájmu nájomcovi v súlade s čl. 
4 ods. 1 a 2 zmluvy podľa ustanovenia § 47a ods. 1. zákona 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 zálcona č. 211/2000 Z. 
z. o slobodnom prístupe k informáciám a o ^ e n e  a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií). V prípade, že nájomca neprevezme predmet nájmu do 10 
pracovných dní odo dňa doručenia písomnej 'výzvy prenajímateľa na prevzatie neb3dového 
priestoru, táto zmluva stráca platnosť.

3. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať po dohode zmluvných strán, a to len vo forme 
písomných a riadne očíslovaných dodatkov.

O

4. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú:
Príloha č. 1 -  Špecifikácia nebytových priestorov 
Príloha č. 2 - Odpis uzneserňa MsZ

5. Pre prípad, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je alebo sa v budúcnosti stane 
z akéhokoľvek dôvodu neplatným alebo neúčinným, v takomto prípade platnosť ostatných 
ustanovení Zmluvy nie je dotknutá. Namiesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia 
bude platiť primeraná úprava, ktorá sa v rámci prípustnosti platného právneho poriadku čo 
najviac približuje účelu zrejme sledovanému zmluvnými stranami pri uzavieraní tejto 
Zmluvy.
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6. Zmluvné strany sa dohodli že ich právne vzťahy, ktoré vznilaiú na záldade tejto Zmluvy a 
v súvislosti s jej realizáciou, sa budú riadiť právom Slovenskej republil<y, a to 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení. Na právne vzťahy v tejto Zmluve 
zvlášť neupravené sa použijú primerane ustanovenia Občianskeho zákonníka v platnom 
znení.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov 
o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, vrátane sporov týkajúcich sa výkladu a/alebo 
platnosti ustanovení tejto Zmluvy, budú riešiť predovšetkým dohodou. Ak vzájomná 
dohoda nebude možná, o spore rozhodne príslušný súd SR .

8. Táto Zmluva je vyhotovená v siedmich (7) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom 
päť (5) rovnopisov dostane prenajímateľ a dva (2) rovnopisy dostane nájomca.

9. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, 
pričom vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz 
čoho pripájajú svoje podpisy.

10. Zánikom účimiosti tejto zmluvy nie je dotknutá účinnosť Čl. 2 ods. 4. a tých ustanovení 
zmluvy, ktorých účirmosť 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
31. 05, Z018

v  Bratislave, dňa ...Íú.vú....uč.\í^..

Prenajímateľ:

ľ i

■ s- Q

W  t l i  T A
I \ J J

1 m

Nájomca:

j u i rÍr. Ivo Nesrovnal 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy

Lucia Petrášová
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Príioha č. 1 k  zmluve o aájm e č. 07 83 0017 18 00

Objekt; NP 1.37 v podchode na Hodžovom námestí
Nájomca:

A. Špecifikácia priestorov: 

hlavné priestory
1.37 16,46 m"
vedľajšie priestoi7

1.37 3,73 m"
celý predm et nájmu 20,19 m-

V Bratislave, d ň a  09.05.2018..........................

2
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kóduzn.; 5.3.
5.3.2.

10.7.1.

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov nájom nebytového priestoru č. 1.37 vo výmere 20,19 v stavbe bez súpis. č. - podchod 
na Hodžovom námestí, pod pozemlcami pare. č. 21550/1, pare. č. 21550/2 a pare. č. 21550/4, k. ú. 
Staré Mesto, na dobu neurčitú, za účelom predajní, cestovných kancelárií, čistiarní a opravovní, 
fotoslužieb, požičovní, prevádzkovania služieb kozmetilcy, kaderníctva, manilcúry apedilcúry, 
formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou využitia prvkov elektronickej aukcie v súlade 
s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1410/2014 zo dňa 
30.01.2014; s osobitne schválenými podmienkami podľa vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, 
ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia.



PRÍLOHA K UZNESENIU

Podmienky obchodnej verejnej súťaže

Hiavné mesto SR Bratislava 
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 603 481 

zastúpené JUDr. Ivom Nesrovnaíom, primátorom

podľa § 9a ods.l písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/191 Zb, o majeílcu obcí v znení 
neskorších predpisov a podľa §§ 281 anasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov,

v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž 
na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru v podchode 

na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, s možnosťou použitia prvkov
elektronickej aukcie

za nasledovných súťažných podmienok:

1. Prenajímateľ/vyhlasovateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Primaciálne nám. 1 
814 99 Bratislava
v zastúpení primátora: JUDr. Ivo Nesrovnal 
IČO: 00603481
číslo účtu (BAN): SK 5875000000000025828453 
BIG (SWIFT): CEKOSKBX

2. Predmet obchodnej verejnej súťaže
Nájom nebytového priestoru č. 1.37 vo výmere 20,19 m  ̂ v podchode na Hodžovom námestí 
bez súpis. č. pod pozemkami registra „C“ KN, pare. č. 21550/1, pare. č. 21550/2 
a pare č. 21550/4, v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, nezapísaný naLV. Nebytový priestor 
pozostáva z hlavných priestorov vo výmere 16,46 m  ̂ a obslužných priestorov vo výmere
3,73 iíŕ. Nájomca sa zaväzuje zachovať výmera hlavných a obslužných priestorov.

3. Vyhlásenie súťaže
Podmienky obchodnej verejnej súťaže budú vyhlásené najneskôr do 12. 03. 2018.

4. Termín ohliadky
Ohliadka nebytového priestoru bude v termínoch 20. 03. 2018 o 10,30 h.

24. 04. 2018 o 10,30 h.
Stretnutie záujemcov bude pred vchodom do nebytového priestora. Oddelenie správy 
komunikácií, telefón: 02/59356773.

5. Kontaktná osoba vyhlasovateľa
Meno: JUDr. Monika Neuvirthová
telefón: 02/59356228
E-mail: neuvirthova@bratislava.sk

6. Doba nájmu
Nájomná zmluva bude uzatvorená nádobu neurčitú podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme 
a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

H ,
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7. Účel náj mu
Predajne, cestovné kanceláiie, čistiarne a opravovne, fotoslužby, požičovne, kozmetika, 
kaderníctvo, manikúra a pedikúra.

8. Rekonštrukcia predmetu nájmu
Nájomca zabezpečí užívania schopnosť nebytového priestoru na vlastné náklady najneskôr 
v lehote 3 mesiacov od začiatku nájmu. Počas rekonštrulccie nebytového priestoru nájomcom 
nebude prenajímateľ dodatočne poskytovať zľavu z nájomného.

9. Informatívna výška nájomného
Informatívna výška nájomného určená na základe Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného 
mesta SR Bratislavy, ktorým sa stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné 
bremeno je v sume 1 757,90 Eur ročne za celý predmet nájmu
Účastník je povinný uviesť v súťažnom návrhu ním ponúkanú výšku nájomného za celý 
predmet nájmu. Prípadné náklady na rekonštrukciu predmetu nájmu sa do nájomného 
nezaráíavajú.
Výška nájomného bude posudzovaná podľa bodu 3 tohto vyhlásenia /bude hdtériom 
pre posudzovanie súťažných návrhov/.

10. Upozornenie.
Nebytový priestor je prenajatý na základe nájomnej zmluvy do 13. 07. 2018. Nájomná zmluva 
na obudne účinnosť dňom protokolárneho odovzdania nebytového priestoru úspešnému 
za jemcovi. Nájomné bude nájomca povinný platiť odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy.

A / P odm ienky  obchodnej verejnei sú ťa že  
Obsah návrhu na uzavretie zmluvy
1. Požadované náležitosti súťažného návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy :

Súťažný návrh predložený vo fonne návrhu na uzavretie zmluvy o nájme, podľa zákona 
č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov musí 
byť spracovaný v slovenskom jazyku. Treba ho predložiť minimálne v siedmich 
vyhotoveniach riadne a vlastnoručne podpísaných účastníkom súťaže s úradne overeným 
podpisom.
Musí obsahovať najm ä:
1 . 1 .

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

b) Identifilcačné údaje účastníka súťaže
1. ak ide o právnickú osobu: obchodné meno, meno a priezvisko štatutára, adresu 

sídla, IČO, DIČ, označenie bankového spojenia, z Icíorého bude poukázané 
nájomné, číslo telefónu, e-mail,

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

c) predmet obchodnej verejnej súťaže.
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d) návrh výšky nájomného za nájom nebytových priestorov (poznámka: účastník súťaže 
si pri návrhu výšJty nájomného zohľadni všetlcy svoje náklady na rekonštrukciu predmetu 
nájmu v súlade s bodom 8)

e) spôsob a lehoty platenia nájomného sa stanovujú tak, že ročné nájomné bude platené 
na účet vyhlasovateľa v štvrťročných splátkach, vždy do 15 dňa prvého mesiaca 
príslušného kalendárneho štvifroka

í) účel využitia nebytového priestom (predajne, cestovné kancelárie, čistiarne a opravovne, 
fotoslužby, požičovne, kozmetika, kaderníctvo, manilaira a pedikúra.)

1.2.
a) Vzor súťažného návrhu zmluvy o nájme nebidových priestorov je prílohou súťažných 

podmienok. Účastník súťaže je povinný spracovať súťažný návrh v zmysle predloženého 
vzoru. Ustanovenia návrhu nájomnej zmluvy v priloženom vzore sú záväzné a nemenné. 
Ú častník je povinný doplniť údaje uvedené vbode I.lb),d),f) a v bode 1.3. týchto 
podmienok a návrh vlastnoručne podpísať. Podpis účastníka súťaže musí byť na všetkých 
vyhotoveniach úradne overený.

b) Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov musí byť spracovaný v slovenskom 
jazylcu. Treba ho predložiť minimálne v siedmich vyhotoveniach riadne a vlastnoručne 
podpísaných účastníkom súťaže. Podpisy účastníkov súťaže na návrhu zmluvy o nájme 
nebytových priestorov musia byť úradne overené.

Vyhlasovateľ súťaže si vyliradzuje právo odmietnuť návrhy, ak nebudú splnené podmienky
vbode 1.2, a),b).

1.3. Účastník súťaže je povinný v súťažnom návrhu uviesť ním navrhovanú výšku nájomného 
za nájom nebytových priestorov, ktoré sú predmetom tejto súťaže.

2. Podmienky účasti v súťaží a súťažné podmienky:

2.1. Účastník súťaže je povinný pred podaním súťažného návrhu zložiť finančnú zábezpeku 
zo svojho účtu v sume 1 000,00 Eur prevodom na číslo účtu vyhlasovateľa súťaže 
číslo účtu (IBAN): SK7275000000000025824903, BIC-SWIFT: CEKOSICBX, 
variabilný symbol: 20187145. O tomto prevode predloží spolu so súťažným návrhom 
doklad o úhrade z banky. Zložením finančnej zábezpeky sa rozumie deň jej pripísania 
na účet vyhlasovateľa.

2.2. Účastníci súťaže sú povinní pred podaním súťažného návrhu zaplatiť paušálnu náhradu 
výdavkov vyhlasovateľovi v sume 50,00 Eur, a to v hotovosti, v pokladni Magistrátu 
hlavného mesta SR Bratislavy, VS 20187145 (ako vbode 2.1.). Kópiu potvrdenia 
o zaplatení paušálnej náhrady výdavkov sú účastníci súťaže povimií priložiť k súťažnému 
návrhu do zalepenej obálky s označením podľa bodu 2 ods. 2.9. týchto podmienok. Táto 
náhrada sa účastníkovi súťaže nevracia.

2.3. Vybratému účastníkovi súťaže bude výška zábezpeky započítaná do nájomného.

2.4. Neúspešným účastníkom bude zábezpeka vrátená najneskôr do 15 dní odo dňa ukončenia 
súťaže. V prípade zrušenia súťaže a v prípade odmietnutia súťažného návrhu bude 
zábezpeka vrátená účastníkovi najneskôr do 15 dní odo dňa vyhlásenia súťaže za zinšenú, 
alebo odo dňa odmietnutia súťažného návrhu.



2.5. V prípade, že po ukončení súťaže vybratý účastník akýmkoľvek spôsobom zmarí 
uzavretie zmluvy, zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa.

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

2.7. Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie 
súťažných návrhov.

2.8. 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.

2.9. Súťažný návrh môže b}^’ doručený osobne do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, v zalepenej obálke s uvedením mena 
a poštovej adresy účastníka s označením; „Obchodná verejná súťaž na nájom 
nebytového priestoru č. 1.37 v podchode na Hodžovom námestí v Bratislave, 
k. á. Staré Mesto, - NEOTVÁRAŤ“ v pracovných dňoch od 12.03.2018 
do 11. 05. 2018 do 14,00 h, alebo zaslaný v dňoch od 12. 03. 2018 do 11. 05. 2018 
na adresu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy s hore uvedeným označením 
na obálke. V prípade doračovania návrhu poštou sa za deň doračeiúa návrhu považuje 
deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.

2.10. Súťažné podmienky a podklady je možné získať :
a) v servise pre občanov (FRONT OFFICE), ktorý sa nachádza na prízemí 

Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy v pracovných dňoch od 12.03.2018 
do 11. 05. 2018 v čase od 9,00 h do 14,00 h.

b) na inteiiretovej stránke mesta : wwv/.bratíslava.sk

2.11. Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a súťažné návrhy sa budú vyhodnocovať 
■ dňa 21. 05. 2018. Otváranie obálok je neverejné.

2.12. Vybratému účastníkovi súťaže bude v lehote do 15 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže 
odoslaný list s oznámením o tom, že je vybratým účastníkom súťaže. Zmluva o nájme 
nebytových priestorov bude uzatvorená do 15 dní od zverejnenia výsledkov súťaže.

2.13.Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek do prijatia návrhu a podpisu 
zmluvy o nájme nebytového priestoru zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž. O zrušení 
súťaže budú účastníci súťaže, ktorí podali návrhy, písomne vyrozumení. Zrušenie súťaže 
bude uverejnené na úradnej tabuli Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
a na intemetovej stránlce wvv'w.bratislava.sk.

2.14. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť návrhy, ktorých obsah nebude 
zodpovedať podmienlíam súťaže, alebo budú doručené po termíne stanovenom 
vo vyhlásení súťaže.

i



2.15.Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetl<y predložené návrhy. Odmietnutie 
predložených návrhov pod bodom 2.13. a 2.14. odošle vyhlasovateľ účastníkom listom 
do 15 dní odo dňa vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.

2.16. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu 
z hľadiska vyhlásených požiadaviek vyradiť súťažný návrh z obchodnej verejnej súťaže.

2.17. Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom súťaže náldady spojené s ich účasťou v tejto 
obchodnej verejnej súťaži a účastníci súťaže v plnej miere znášajú všetky náklady s ich 
účasťou v súťaži.

2.18. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu o nájme nebytového priestom 
výlučne len s víťazom súťaže.

2.19. Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené v teixníne do 18. §6.2018 na internetovej 
stránlce mesta ; v/ww.bratislava.sk. ako aj na úradnej tabuli Magistrátu hlavného mesta SR

-ý Bratislavy.

2 .20 .

a) Účastník berie na vedomie, že v prípade viacerých účastnílcov v obchodnej verejnej 
súťaži, ktorí splnili podmienky tejto súťaže, bude najvyššie navrhované nájomné 
v článlcu III, zmluvy o nájme nebytových priestorov považované za východiskové 
nájomné pri konečnej fáze výbera víťaza v elektronickej aulccii.

b) V prípade viacerých účastníkov, ktorí splnili podmienky obchodnej verejnej 
súťaže, postupujú títo do záverečnej fázy výberu uchádzača formou elektronickej 
aukcie. Podrobné podmienl<y účasti v elektronickej aukcii budú uvedené vpozvánlce 
na účasť v elektronickej aukcii.

c) Ak sa do súťaže prihlási iba jeden účastník, ktorý splní podmienky súťaže, výber 
élektronickou aukciou sa nekoná.

d) Vybratý účastník v elektronickej aukcii sa zaväzuje predložiť upravený návrh priloženej 
zmluvy v článku JU., v ktorom uvedie nájomné podľa výsledlcu elektronickej aukcie 
v lehote do 10 dní od doručeného písomného oznámenia žeje víťaz.

Ú 3. Kritéria pre posudzovanie súťažných návrhov:

3.1. Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššie ponúknuté nájomné za nájom 
nebMového priestoru v súlade s bodom 9 (posledná veta) a bodom 1.3. tohto vyhlásenia; 
toto sa primeranie vzťahuje aj v prípade použitia prvkov elektronickej aukcie. Výška 
ponúkaného nájomného -  váha kritéria 100%.

I? /  O bsah sú ťa žn é h o  n á vrhu  
Súťažný návrh musí obsahovať;
1. Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov podľa priloženého vzoru doplneného účastníkom 

podľa podhodu 1.1. b),d),í) apodbodu 1.3.
2 ťo -Tdenie o finančnej zábezpeke podľa článku 2 podbod 2.1.
3 K piu potvrdenia o zaplatení paušálnej úhrady výdavkov vyhlasovateľa v zmysle článlcu 2 

podbod 2.2.

t ó



c / Sumár základných term ínov obchodnej verejnei sú ťa že
1. Termín zverejnenia obchodnej verejnej súťaže najneskôr dňa 12. 03. 2018.
2. Termín prevzatia súťažných podmienok a podkladov od 12. 03. 2018 do 11. 05.-2018 v čase 

od 09,00 h do 14,00 h.
3. Tennín predldadania súťažných návrhov od 12. 03. 2018 do 11. 05. 2018 do 14,00 h.
4. Teimín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov 21. 05. 2018.
5. Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené v termíne do 18. 06. 2018.
6. Teimíny ohliadky 20. 03. 2018 o 10,30 h a 24. 04, 2018 o 10,30 h.

V Bratislave dňa,

JUDr. Ivo Nesrovnal 
primátor 

hlavného mesta SR Bratislavy



OSVEDČENIE
o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Lucia Petrášová, dátum narodenia 
, r.č. bytom - lctorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným

spôsobom, spôsob zistenia rotožnosti: piaxny aoiciad totožnosti - úradný doklad: Občianslcy preukaz, séria a/alebo 
číslo: ktorý(á) listinu predo mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov
pridelil podpisu poradové číslo O 361074/2018.

Bratislava dňa 9.5.2018
■Pi. k'-’ íX''!

/ .
y IDana Gálilcová /

pracovník poverený 
■'jUDľ. Martinou Gontkovičovou 
' notárom so sídlom v Bratislave

Upozornenie! Notár legalizáciou 
neosvedcuje pravdivosť skutočností 
uvádzaných v listine (§58 ods. 4 
Notárskeho poriadku)



MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSICEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 
LÍeI h  s  oddelenie organizačné
□ □  E3 i3 Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Sekcia správy nehnuteľností

i .

Váš list císlo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava
MAGSOOR/2018 Šušolová/133 ' 05.03.2018

Vec
Odpis uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1078/2018 zo dňa 
22.02.2018, priiatého IcNávrh na nájom nebNového priestoru vo výmere 20J9 v stavbe 
podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnei súťaže 
a schválenie podmienok obchodnei verejnei súťaže

Kóduzn.: 10.7.1.
5.3.

5.3.2.

Uznesenie 1078/2018
zo dňa 22. 02.2018

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetlcu obcí v znení neskorších predpisov 
nájom nebytového priestoru č. 1.37 vo výmere 20,19 n ŕ  v stavbe bez súpisného čísla - podchod na 
Hodžovom námestí, pod pozemkami, pare. č. 21550/1, pare. č. 21550/2 aparc. č. 21550/4, k. ú. Staré 
Mesto, na dobu neurčitú, za účelom predajní, cestovných kancelárií, čistiarní a opravovní, 
fotoslužieb, požičovní, prevádzkovania služieb kozmetilcy, kaderníctva, manilcúry a pedikúry, 
formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou využitia prvkov elektronickej aulccie v súlade

Primaciálne nám. 1, H. poschodie, o. dverí 220
TELEFÓN FAX BANKOVÉ SPOJENIE IČO INTERNET ENÍAIL
02/59 35 63 75 02/59 35 65 00 ČSOB; 25829413/7500 603 481 wvvw.bratislava.sk oor@bratislava.sk

L ' .

mailto:oor@bratislava.sk


s uznesením  M estského zastupiteľstva hlavného m esta SR Bratislavy č. 1410/2014 zo  dňa 30. 01. 
2014  s osobitne schváleným i podmienlcami podľa vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, Ictoré tvorí 
neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia.

Z a správnosť odpisu  uznesenia;

y /

'  lýl#- Dagmar Kramplová
v ed ú ca  organizačného oddelen ia
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DODATOK č. 07 83 0017 18 01 K  ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÉHO 
PRIESTORU č. 07 83 0017 18 00

Zmluvné strany 

Prenajím ateľ:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Primaciálne nám. c. 1, 814 99 Bratislava
zastúpené; JUDr. Ivom Nesrovnalom, primátorom mesta
peňažný ústav: ČSOB, a.s.
číslo účtu (IBAN): SK587500000.0000025828453
BIG (SWIFT); CEKOSKBX
IČO: - 00603481
(ďalej len „prenajímateľ“)
a '
nájomca: ,
Lucia Petrášová 
Dátum narodenia:
Adresa miesta podnikania:
Čísla živnostenská oprávnenia: 220-2 8 771
IČO: 469 619 17
DIČ: 10 83 83 5335
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN):
Číslo telefónu:
Email:
(ďalej len „nájomca“)

po vzájomnej dohode uzatvárajú nasledovný Dodatok č. 07 83 0017 18 01 k Zmluve o nájme 
nebytového priestoru č. 07 83 0017 18 00 (ďalej „dodatok“)

v podchode na Hodžovom námestí 
v Bratislave

v
Cl. 1

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 31.05.2018 Zmluvu o nájme nebytového priestoru 
č. 07 83 0017 18 00 (ďalej „zmluva“), predmetom ktorej je  nehnuteľnosť -nebytový 
priestor č. 1.37 vo výmere 20,19 m^ nachádzajúci sa v podchode na Hodžovom 
námestí, bez súp. čísla, orientačné číslo 1, v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, na pozemku 
pare. č. 21550/1,- 21550/2 a 21550/4 (ďalej len „predmet nájmu“), ktorý nie je  
zapísaný na LV.

ČI. 2  
Zmeny zmluvy

1. Čl. 3 ods. 7 sa mem' a znie nasledovne:



„ 7. Prenajímateľ zabezpečí dodávku nasledovných služieb; vodné, stočné, elelrtrická 
energia (vrátane výťahu a vzduchotechnílcy). Zálohy za služby spojené s nájmom 
predstavujú sumu 1 000,00 Eur ročne. Nájomca sa zaväzuje uhrádzať zálohy za služby 
spojené s nájmom štvrťročne v sume 250,00 Eur, vždy do 15. dňa prvého mesiaca 
príslušného štvrťroka na účet prenajímateľa vedený v ČSOB, a. s., č. účtu (IBAN):

' SK93 7500 0000 0000 2582 6853, BIG (SWIFT): CEKOSKBX, variabilný symbol 
783001718. Nájomca sa zaväzuje zabezpečiť si na vlastné náklady dodávku ostatných 
služieb spojených s nájmom, ktorých dodávlcu/poslcytovanie vyžaduje užívanie 
predmetu nájmu. Zálohy za služby spojené s nájmom za obdobie odo dňa účimiosti 
zmluvy do 31.12.2018 sú splatné do 20 dní odo dňa účinnosti dodaílcu.“

2. V čl. III sa vkladá za ods. 11 nový ods. 12 nasledovne:
„ 12. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ je oprávnený zmeniť zálohové platby 
za služby spojené s nájmom dohodnuté v tejto zmluve jednostranným právnym 
úkonom alebo poldaľ budú zmenené, doplnené alebo zrušené cenové predpisy, podľa 
Idorých bola ich úhrada dohodnutá.“

C1.3 
ečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

2. Výška a rozpis zálohovej úhrady za služby sú neoddeliteľnou prílohou č. 1 tohto 
dodatku.

3. Dodatok sa vyhotovuje v 7-ich rovnopisoch s platnosťou originálu, 5 
pre prenajímateľa a 2 pre nájomcu.

4. 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.

t-'f 5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ustanovenia § 47a ods. 1. 
č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka vznehí neskorších predpisov v spojení 
s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnem' nielcíorých zálconov (zákon o slobode informácií).

S ä É  %
. A '/ 

V >' !/.iľú \9 \ /

ht^Iave, dňa .Úk-.Ťl’.^Q.

/ /

\
, . .  ......

Ivo Nesrovnal
primátor

Lucia Petrášová

Príloha č. 1 - Výška a rozpis jednotlivých zálohových služieb

h .
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Príloha č. 1 k Dodatku č. 07 83 0017 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru
č. 07 83 0017 18 00

Objekt; NP 1.37 v podchode na Hodžovom námestí
Nájomca: Lucia Petrášová

Výpočtový list úhrad a zálohových platieb za služby spojené s nájmom

Zálohy za služby spojené s nájmom
Vodné, stočné, el. energia (vrátane výťahu a vzduchotechniky) 1 000,00 Eur ročne

Ročná úhrada záloh za služby spojené s nájmom 1 000,00 Eurv
Štvrťročná úhrada záloh za služby spojené s nájmom 250,00 Eur

V Bratislave, 20.09.2018
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DODATOK č. 07 83 0017 18 02 K  ZMLUVE O NAJME NEBYTOVÉHO 
PRIESTORU č. 07 83 0017 18 00

Zmluvné strany 

Prenajím ateľ:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
zastúpené: Ing. arcli. Matúšom Valloni, primátorom mesta
peňažný ústav: CSOB, a.s.
číslo účtu (IBAN): SK5875000000000025828453
BIG (SWIFT): CEKOSKBX
IČO: 00603481
(ďalej len „prenajímateľ“)
a
nájomca:

, Lucia Petrášová
Dátum narodenia: ,

,■ Adresa miesta podnikania:  J  I * VJ/ - I .-v  5 J ' J~iKJ W JL

čísla živnostenská oprávnenia: 220-28771 
|A IČO: 469 619 17
% DIČ: 10 83 83 5335
A Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
W Číslo účtu (IB AN):   '

Číslo telefónu: ? - - ■
Email: ^
(ďalej len „nájomca“)f

17, 
í ŕ po vzájomnej dohode uzatvárajú nasledovný Dodatok č. 07 83 0017 18 02 k Zmluve o nájme 

nebytového priestoru č. 07 83 0017 18 00 (ďalej „dodatok“)

v podchode na Hodžovom námestí 
v Bratislave

Č i 1
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 31.05.2018 Zmluvu o nájme nebytového priestoru 
č. 07 83 0017 18 00 (ďalej „zmluva“), predmetom ktorej je nehnuteľnosť - nebytový 
priestor č. 1.37 vo výmere 20,19 m^ nachádzajúci sa v podchode na Hodžovom námestí, 
bez súp. čísla, orientačné číslo 1, v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, na pozemku 
pare. č. 21550/1, 21550/2 a 21550/4 (ďalej len „predmet nájmu“), ktorý nie je zapísaný 
naLV.

2. Zmluvné strany uzatvorili dňa 31.05.2018 dodatok č. 07 83 0017 18 01 k zmluve, 
predmetom ktorého je rozsah služieb spojených s nájmom a určenie výšlcy záloh za tieto 
služby.

u .
I a

(



1. v  článlm I. ods. 2 zmluvy 

sa vypúšťa text:

„Účelom nájmu je výroba a predaj čerstvých bagiet s čerstvými a vyberanými surovinami, 
predaj iného druhu rýchleho občerstvenia (hot dog, sendvič, šalát...) spojený s predajom 
nealkoholických nápojov.“

a nahrádza sa novým textom:

„ Účelom nájmu je  predajňa (pančuchový, ponožkový tovar a bižutéria). “

CL

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

2. Dodatok sa vyhotovuje v 7-ich rovnopisoch s platnosťou originálu, 5 
pre prenajímateľa a 2 pre„nájornou.

3. Zmena účelu nájmu bola schválená Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR 
Bratislavy uznesením č. 95/2019 zo dňa 07.03.2019, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť 
tohto dodatku ako jeho príloha č. 1.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok 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.

5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po drd jeho zverejnenia podľa ustanovenia § 47a ods. 1. 
č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojem' 
s ustanovem'm § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení rňelctorých zákonov (zákon o slobode informácií).

V Bratislave, dňa ^ V Bratislave, dňa 2 O -3-2ú(  ‘1

/I i  " S /?ú \

' '  "  M S S  ^
 ............................................................ ;;ki ...............................................
arch. Matúš yalľÉý‘D,4Ú'' ‘‘Tf /'%■/ Lucia Petrášová
primátor 'V

-
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OSVEDČENIE
o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Lucia Petrášová, dátum narodenia 
8, r.č. 2, bytom ~ ktorélio(ej) totožnosť som zistíl(a) zákonným

spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo 
číslo: ' ktorý(á) listinu predo mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov
pridelil podpisu poradové číslo O 232829/2019.

Bratislava-Riižinov dňa 20.3.2019

.#?/■ v vL Li

/

Dana Gáliková 
pracovník poverený 

JUDľ. Martinou Gontkovičovou 
notárom so sídlom v Bratislave

U pozornenie! N otár legalizáciou 
neosvedčuje pravdivosť skutočností 
uvádzaných v listine (§58 ods. 4 
Notárskeho poriadku)
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M A G ISTR A T H LA V N ÉH O  M ESTA  SL O V E N S K E J R E PU B L IK Y  B R A TISLA V Y
oddelenie organ izačné

g  p  □  Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Sekcia správy nehnuteľností

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava
MAGS OOR/2019 Šiišolová/133 15.03.2019

Vec
Odpis uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SRBratislavy č. 95/2019 zo dňa 07. 03. 
2019, prijatého k bodu Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu v Zmluve o nájme nebytového 
priestoru č. 07 83 0017 18 00 zo dňa31. 05.2018 vznení dodatku č. L Lucii Petrášovei so sídlom 
v Seredi

zo dňa 07. 03. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
zmenu úČelu nájmu v Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07'83 0017 18 00 zo dňa 31. 05. 2018 
v znení dodatku č. 1, Lucii Petrášovej so sídlom Fándlyho 748/13 v Seredi, IČO 46961917, talcto:

Pôvodné znenie textu:
„Účelom nájmu je výroba a predaj čerstvých bagiet s čerstvými a vyberanými surovinami, predaj iného 
druhu rýchleho občerstvenia (hot dog, sendvič, šalát...) spojený s predajom alkoholiclíých nápojov.“,

sa nahrádza novým textom;
„Účelom nájmu je predajňa (pančuchový, ponožkový tovar a bižutéria).“, 

s podmienlíou:

v...

á  k



Dodatok bude nájomcom podpísaný do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 
hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok v tejto lehote nebude nájomcom podpísaný, toto 
uznesenie stratí platnosť.

Za správnosť odpisu uznesenia;

Ing. Jarmila Kiczegová 
poverená vedením organizačného oddelenia
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Lucia Petrášová,  ________________
korešpondenčná adresa: Lucia Petrášová,

MAGISTRÁT HL. M. SR BRATISLAVY

•! 7m

Pr'IOIv, ■ islj

Magistrát hlavného mesta SR Bratislava 
Primaciálne námestie 1 
814 99 Bratislava 1

V ec

Odpoveď na list V ýpoveď  o nájme nebvtového priestoru č. 07 83 0017 18 00 zo dňa 12.05.2020

Dňa 22.05.20 mi bol doručený list, na základe ktorého je  vypovedaná Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 
07 83 0017 18 00 zo dňa 18.05.2018 nachádzajúceho sa v podchode na Hodžovom  nám estí, voči ktorému by 
som sa chcela odvolať, nakoľko je  v rozpore s aktuálne platnou legislatívou.

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 22.04.2020 zákon č. 92/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 62/2020 Z. z., touto novelou bol zavedený inštitút ochrany nájomcov v súvislosti so šíriacou sa 
pandémiou Covid-19 pred jednostranným ukončením nájmu zo strany prenajímateľa na základe neuhradeného 
nájomného. Vaša výpoveď  je  v rozpore §3b v zm ysle tohto zákona lex Corona, (v súvislosti so šíriacou sa 
pandémiou som Vám  taktiež poslala list zo dňa 06.05.2020)

Tento zákon upravuje neuhradené nájomné splatné v období od 01.04.2020 do 30.06.2020, pričom by som  
rada zdôraznila, že iné neuhradené nájomné nemám (v čase doručenia listu bolo z mojej strany neuhradené 
práve iba nájomné od 01.04.2020 do 31.06.2020, resp. už aj táto úhrada bola zrealizovaná -  doklad v prílohe 
mailu). Evidujem výzvy  na zaplatenie nájomného z  vašej strany, avšak vždy to boli výzvy na platby, ktoré boli 
z mojej strany včas odoslané (možno sa len nesprávne spárovali, kontrolovala som aj číslo účtu na ktorý boli 
prostriedky posielané, aj VS a sú to rovnaké údaje ako na zmluve) -  na tieto výzvy som vždy reagovala 
s potvrdeniami z banky, ktoré dokazovali odoslanie potrebných platieb -  na ne mi už od Vás neprišla žiadna 
odpoveď a preto mám za to, že som nájomné mala vždy včas uhradené.

Prílohy:
Príloha č. 1 -  doklad o zaplatení nájmu za priestor 1.37 za obdobie 0 1 .1 0 .1 8 -3 1 .1 2 .1 8  
Príloha č. 2 - doklad o zaplatení nájmu za priestor 1.37 za obdobie 0 1 .0 1 .1 9 -3 1 .0 3 .1 9  
Príloha č. 3 - doklad o zaplatení nájmu za priestor 1.37 za obdobie 01.04.19 -  31.06.19
Príloha č. 4 - doklad o zaplatení nájmu za priestor 1.37 za obdobie 0 1 .0 7 .1 9 -3 0 .0 9 .1 9
Príloha č. 5 - doklad o zaplatení nájmu za priestor 1.37 za obdobie 0 1 .1 0 .1 9 -3 1 .1 2 .1 9
Príloha č. 6 - doklad o zaplatení nájmu za priestor 1.37 za obdobie 01.01.20 -  31.03.20
Príloha č. 7 - doklad o zadaní platby za nájom za priestor 1.37 za obdobie 01.03.20 -  31.06.20  
Príloha č. 8 -  Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SSR pri ohrození verejného zdravia

č.O LP/2595/2020 -  ktorým od dňa 16.03.20 musela byť predajňa v priestore 1.37 na Hodž. nám. zatvorená 
Príloha č. 9 - Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SSR pri ohrození verejného zdravia

č. O LP/4083/2020 -  ktorým od dňa 21.04.20 m ôže predajňa v priestore č. 137 na Hodžovom  námestí 
opätovne otvorená

V Bratislava 02.06.2020 Lucia Petrášová

MAG0P00UJ8DX
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číslo  účtu: 
Majiteľ účtu:

SK1302000000003229370855  
LUCIA PETRÁŠOVÁ

Potvrdenie o zrealizovaní transakcie

Dátum realizácie:
Číslo dokladu:
Typ transakcie:
Čísio účtu príjemcu:
BIC:
Príjemca:
Zúčtovaná suma: 
Referencia platiteľa: 
Variabilný symbol: 
Špecifický symbol: 
Konštantný symbol: 
Informácie pre príjemcu: 
Účel prevodu:
Kategória účelu prevodu: 
Pôvodný odosielateľ: 
Konečný príjemca: 
Spotový obchod:
Rýchlosť platby:
Dátum zaúčtovania:

15.11.2018
181115006ZIBR
debet
SK5875000000000025828453  
CEKOSKBX 
HL nájom 
404,98 EUR
/V57830017180/SS/KS308
7830017180

0308 - Platby za služby
Petrasova najem priestor 1.37 1.10.18 - 31.12.18

nie
Štandardná
15.11.2018

S lužba Kontakt: 0 8 5 0  1 2 3  0 0 0  (v rám ci SR) 
+ 4 2 1  2 4 8 5 5  5 9  70  (zo zahran ičia)
E-mail: kontakt@ vub .sk  
w w w .vu b .sk

V šeo b ecn á  ú verová  banka, a .s . (BIC: SUBASKBX) 
M lynské nivy 1, 8 2 9  9 0  Bratisiava 25  
O bchodný register: O kresný súd  B ratisiava i 
Oddiel: Sa, v ložka  čísio: 341 /B , iČO: 3 1 3 2 0 1 5 5

1 / 1  VÚB je  č ie n o m  skupiny I N T E S 4  @  S t s N lM O lD

mailto:kontakt@vub.sk
http://www.vub.sk
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číslo účtu: 
Majiteľ účtu:

SK1302000000003229370855  
LUCIA PETRÁŠOVÁ

Potvrdenie o zrealizovaní transakcie

Dátum realizácie:
Číslo dokladu:
Typ t ran sak c ie :
Číslo účtu príjemcu:
BIC:
Príjemca:
Zúčtovaná suma: 
Referencia platiteľa: 
Variabilný symbol: 
Špecifický symbol: 
Konštantný symbol: 
Informácie pre príjemcu: 
Účel prevodu:
Kategória účelu prevodu: 
Pôvodný odosielateľ: 
Konečný príjemca: 
Spotový obchod:
Rýchlosť platby:
Dátum zaúčtovania:

19,02.2019
1902191GT2IBR
debet
SK5875000000000025828453  
CEKOSKBX 
HL nájom
774,00 EUR
/VS783001718/SS/KS308
783001718

0308 - Platby za služby
Nájom, priestor 1.37 1.1.19 - 31.3.19

nie
Štandardná
19.02.2019

Služba Kontakt: 0 8 5 0  1 2 3  0 0 0  (v rám ci SR) 
+ 4 2 1  2 4 8 5 5  59  7 0  (zo zahraničia)
E-maii; k ontakt@ vub .sk  
w\ww.vub.sk

V šeo b ecn á  úverová  banka, a .s . (BiC: SUBASKBX) 
M iynské nivy 1, 8 2 9  9 0  B ratislava 25  
O bchodný reg ister: O kresný sú d  Bratislava I 
Oddiel: Sa, v ložka čísio: 3 4 1 /B , IČO: 3 1 3 2 0 1 5 5

1 / 1  VÚB ]e členom skupiny INTES4 @  SNSIIMOID

-M.

mailto:kontakt@vub.sk
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číslo  účtu: 
Majiteľ účtu:

SK1302000000003229370855  
LUCIA PETRÁŠOVÁ

Potvrdenie o zrealizovaní transakcie

Dátum realizácie:
Číslo dokladu:
Typ transakcie;
Čísio účtu príjemcu:
BIC:
Príjemca;
Zúčtovaná suma: 
Referencia platiteľa: 
Variabilný symbol: 
Špecifický symbol: 
Konštantný symbol: 
Informácie pre príjemcu: 
Účel prevodu:
Kategória účelu prevodu: 
Pôvodný odosielateľ: 
Konečný príjemca: 
Spotový obchod:
Rýchlosť platby:
Dátum zaúčtovania:

16.04.2019
190416GVBEIBR
debet
Sl<5875000000000025828453 
CEKOSKBX 
HL nájom
774,00 EUR
A/S783001718/SS/KS308
783001718

0308 - Platby za služby
Nájom, priestor 1.37 1.4.19 - 30.6.19

nie
Štandardná
16.04.2019

Služba Kontakt; 0 8 5 0  1 2 3  0 0 0  (v rám ci SR) 
+ 4 2 1  2 4 8 5 5  5 9  7 0  (zo zahran ičia)
E-maii: kontakt@ vub .sk  
w w w .vu b .sk

V šeo b ecn á  úverová  b anka, a ,s . (BiC: SUBASKBX) 
M iynské nivy 1, 8 2 9  9 0  B ratisiava 25  
O bchodný register: O kresný súd  B ratisiava i 
Oddiel: Sa, v ložka čísio: 341 /B , IČO: 3 1 3 2 0 1 5 5

1 / 1  VÚB je  č le n o m  sku p in y INTÍS4 @  SNSlMOlD

mailto:kontakt@vub.sk
http://www.vub.sk
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číslo  účtu: 
Majiteľ účtu:

SK1302000000003229370855  
LUCIA PETRÁŠOVÁ

Potvrdenie o zrealizovaní transakcie

Dátum realizácie:
Číslo dokladu:
Typ transakcie:
Číslo účtu príjemcu:
BIC:
Príjemca:
Zúčtovaná suma: 
Referencia platiteľa: 
Variabilný symbol: 
Špecifický symbol: 
Konštantný symbol: 
Informácie pre príjemcu: 
Účel prevodu:
Kategória účelu prevodu: 
Pôvodný odosielateľ: 
Konečný príjemca: 
Spotový obchod:
Rýchlosť platby:
Dátum zaúčtovania:

27,06.2019
1906271RUO1BR
debet
SK5875000000000025828453  
CEKOSKBX 
HL nájom
774,00 EUR
A/S783001718/SS/KS308
783001718

0308 - Platby za služby
Najem, priestor 1.37 1.7.19 - 30.9.19

nie
Štandardná
27.06.2019

Služba Kontakt: 0 8 5 0  1 2 3  0 0 0  (v rám ci SR) 
+ 4 2 1  2 4 8 5 5  59  7 0  (zo zahran ičia)
E-maii: kontaktís>vub.sk  
w w w .vu b .sk

V še o b e c n á  ú verová  banka, a .s . (BiC: SUBASKBX) 
M lynské nivy 1, 8 2 9  9 0  B ratislava 25  
O bchodný register: O kresný súd  B ratisiava i 
Oddiel: Sa, v ložka čísio: 3 4 1 /B , IČO: 3 1 3 2 0 1 5 5

1 / 1  VÚB je  č len o m  sk u p in y  I N T E S 4  @  S N S U M O ID

http://www.vub.sk
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nm VUB BANKA

číslo  účtu: 
Majiteľ účtu:

SK1302000000003229370855  
LUCIA PETRÁŠOVÁ

Potvrdenie o zrealizovaní transakcie

Dátum realizácie:
Čísio dokladu;
Typ transakcie:
Čísio účtu príjemcu:
BIC:
Príjemca:
Zúčtovaná suma: 
Referencia platiteľa: 
Variabilný symbol: 
Špecifický symbol: 
Konštantný symbol: 
Informácie pre príjemcu: 
Účel prevodu:
Kategória účelu prevodu: 
Pôvodný odosielateľ: 
Konečný príjemca: 
Spotový obchod:
Rýchlosť platby:
Dátum zaúčtovania;

30,09.2019
1909300CSBIBR
debet
SK5875000000000025828453  
CEKOSKBX 
HL nájom
774,00 EUR
/VS783001718/SS/KS308
783001718

0308 - Platby za služby
Najem, priestor 1.37 1.10.19 - 31.12.19

nie
Štandardná
30.09.2019

Služba Kontakt; 0 8 5 0  1 2 3  0 0 0  (v rám ci SR) 
+ 4 2 1  2 4 8 5 5  59  7 0  (zo zahran ičia)
E-mail; kontakt@ vub .sk  
\Afww.vub.sk

V šeo b ecn á  úverová  banka, a .s . (BIC: SUBASKBX) 
M lynské nivy 1, 8 2 9  9 0  B ratislava 25  
O bchodný reg ister; O kresnv súd  Bratislava I 
Oddiel; Sa, v ložka číslo: 3 4 Í /B , IČO; 3 1 3 2 0 1 5 5

1 / 1  VÚB je členom skupiny 1NTES4 0  SNMB40ID

mailto:kontakt@vub.sk
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číslo  účtu; 
Majiteľ účtu;

SK1302000000003229370855  
LUCIA PETRÁŠOVÁ

Potvrdenie o zrealizovaní transakcie

Dátum realizácie:
Číslo dokladu:
Typ transakcie:
Číslo účtu príjemcu:
BIC;
Príjemca:
Zúčtovaná suma: 
Referencia platiteľa: 
Variabilný symbol: 
Špecifický symbol: 
Konštantný symbol: 
Informácie pre príjemcu: 
Účel prevodu:
Kategória účelu prevodu: 
Pôvodný odosielateľ: 
Konečný príjemca: 
Spotový obchod:
Rýchlosť platby:
Dátum zaúčtovania:

30,12.2019
19123023Q11BR
debet
Si<5875000000000025828453 
CEKOSKBX 
HL nájom
774,00 EUR
A/S783001718/SS/KS308
783001718

0308 - Platby za služby 
Najem priestor 1.37 01-03/2020

nie
Štandardná
30.12.2019

Služba Kontakt: 0 8 5 0  1 2 3  0 0 0  (v rám ci SR) 
+ 4 2 1  2 4 8 5 5  59  7 0  (zo zahran ičia)
E-mail: kontakt@ vub.sk  
w w w .vub .sk

V šeo b ecn á  ú verová  banka, a .s . (BIC: SUBASKBX) 
M lynské nivy 1 , 8 2 9  9 0  Bratislava 25  
O b ch od ný register: O kresný súd  B ratislava I 
Oddiel: Sa, v ložka číslo: 3 41 /B , IČO: 3 1 3 2 0 1 5 5

1 / 1  VÚB je  č le n o m  sku p in y I N T E S 4  @  S ^ N 1 M 0 L D

mailto:kontakt@vub.sk
http://www.vub.sk
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Potv rden ie  o z a d a n í  prevodu

Prevod z účtu SK 1302000000003229370855 bol prijatý na spracovanie.

Detail p rev o d u :

Číslo dokladu:
Číslo účtu príjemcu:
BIC:
N ázov príjemcu:
Sum a:
Dátum zadania:
Dátum sp la tn osti;
R eferencia platiteľa:
Variabilný sym bol:
Špecifický sym bol:
K onštantný sym bol:
Inform ácia pre príjemcu:
Účel prevodu:
K ategória účelu prevodu:
N ázov p ôvod ného  od osie la teľa:  
ID pôvod ného od osie la teľa:  
N ázov k on ečn éh o  príjemcu:
ID k on ečn éh o  príjemcu: 
Spotový  obchod;

2006020F7QÍBR
SK 5875000000000025828453
CEKOSKBX - ČSOB banka
HL najonn
774,00 EUR
02.06.2020
02.06.2020

783001718

0308 - Platby za služby
Petrasova nájom, priestor 1.37 1.4.20 - 31.5.20

Potvrdenie je len informáciou o zadaní prevodu do spracovania, nie je zárukou samotnej realizácie 
prevodu.

S lu žb a  Kontakt: 0 8 5 0  1 2 3  0 0 0  {v rám ci SR) 
+ 4 2 1  2  4 8 5 5  5 9  7 0  (zo  za h ra n ič ia )
E-m aii: k o n ta k t@ v u b .sk  
w w w .v u b .sk

V š e o b e c n á  ú v e r o v á  b a n k a , a .s ,  (BiC: SUBASKBX) 
M lynské n iv y  1, 8 2 9  9 0  B ra tis la v a  25  
O b ch o d n ý  reg is ter :  O k resn ý  sú d  B ratis iava  i 
O ddiel: S a , v lo žk a  č ís lo : 3 4 1 /B , IČO: 3 1 3 2 0 1 5 5

1 / 1  VÚB je členom skupiny INTES4 @  S ŕN M O ID

mailto:kontakt@vub.sk
http://www.vub.sk
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ÚRAD VEREJNEHO ZDRAVOTNÍCTVA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Trnavská cesta 52 
P.O.BOX 45 
826 45 Bratislava

Číslo: OLP/2595/2020 
Bratislava 15.03.2020

Opatrenie 
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

pri ohrození verejného zdravia

úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republilcy ako príslušný orgán štátnej správy 

na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území 
Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republilcy č. 
111 z 11.03.2020 apandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03, 2020 generálnym 
riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje v súlade s uznesením vlády 
Slovenskej republiky é. 113 z 15. marca 2020 podľa § 12 ods. 2 písm. f) a § 48 ods. 4 písm, 

e) zákona č. 355/2007 Z. z. tieto

opatrenia:

A) S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky 
maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:

1. predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajni potravín na 
osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné 

lekárske účely,

2. lekárm', predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok,

3. predajní drogérie,

4. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,

5. predajní novín a tlačovín,

6. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,

Hh-



7. prevádzok telekomunikačných operátorov,

8. prevádzok verejného stravovania a stánlcov s rýchlym občerstvením,

9. prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,

10. prevádzok intemetových obchodov (eshop) a donáškových služieb,

B) S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dhí zakazuje prítomnosť 
verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; tento 

zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky 
rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do 
prevádzky).

C) Súčinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní nariaďuje 
prevádzkovateľom obchodného domu podľa § 2 ods. 4 písm. k) zákona č. 377/2004 Z. z., aby 

nezatvoril prevádzky uvedené v bode A.

D) Všetkým osobám, ktoré sa od 16. marca 2020 od 6:00 hod. skupinovo vracajú 
z postihnutých oblastí zahraničia, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených 
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, a to na dobu 14 dní.

O d ô v o d n e n i e

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 

počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného 

zdravia II. stupňa.
Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. 3. 2020 

pandémiu ochorenia COVID-19,
Vláda Slovenskej republiky uznesem'm č. 113 z 15, marca 2020 uložila Úradu 

verejného zdravotníctva Slovenskej republiky úlohu vydať opatrenie pri ohrození verejného 
zdravia, ktorým zakáže alebo obmedzí činnosť prevádzok uvedených v záväznej časti tohto 
opatrenia a nariadi izoláciu osôb, ktorí sa skupinovo vracajú z postihnutých oblastí zahraničia 
v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Toto opatrenie je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírerňa ochorení 

COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2), v Slovenskej republike.
Z dôvodu poznatkov iných krajín a vývoja epidémie v rôznych regiónoch sveta pri 

vysokej pravdepodobnosti ohrozenia a možného zasiahnutia ochorením COVID-19 u veľkého

V



počtu obyvateľov, najmä skupín, u ktorých sa najviac pozoroval ťažký priebeh a úmrtnosť, je 
nevyhnutné pristúpiť na začiatku výskytu tohto ochorenia na území Slovenskej republiky k 
takým opatreniam, aby sa mohlo, čo najviac ľudí vyhnúť styku s chorými ľuďmi.

Uvedené opatrenie je jedným z najefektívnejších opatrení na zabránenie vzniku 

epidémie a je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení COVID-19 
spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2).

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zdôrazňuje, že cieľom 
opatrenia je ochrana zdravia ľudí a predchádzanie úmrtiam.

Nerešpektovanie opatrenia uvedeného v bode A, B je správnym deliktom podľa § 
57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad 
verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. 
z. vo výške do 20.000 eur.

Nerešpektovanie opatrenia uvedeného v bode D je priestupkom na úseku 
verejného zdravotníctva podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný 
regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 56 ods. 2 zákona č. 
355/2007 Z. z. vo výške do 1659 eur.

Mgr. RNDk. MUDr. j \n  Mikas, HiD. 
hlavný hygiénik Slovenskej republiky
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ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Trnavská cesta 52 
P.O.BOX 45 
826 45 Bratislava

Číslo: OLP/4083/2020 
Bratislava 19.05,2020

Opatrenie 
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

pri ohrození verejného zdravia

úrad  verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy 
na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území 
Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 
111 z 11.03.2020 apandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym 
riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c) a e) 

zákona č. 355/2007 Z. z. tieto

opatrenia:

A) S účinnosťou od 20. mája 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky nasledovné 
zariadenia: prírodné a umelé kúpaliská podľa § 19 zákona č. 355/2007 Z. z., telovýchovno- 
športové zariadenia podľa § 22 zákona č. 355/2007 Z. z., zariadenia pre deti a mládež vrátane 
zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z., 
prevádzky poskytujúce služby wellness (sauny, virivky, kúpele, zábaly), hydromasáže a 
ďalšie mokré procedúry (napr. iehtyoterapia, hirudoterapia), soľné jaslcyne, Icryokomory, 
fitness centrá, kasína, nočné kluby, vnútorné verejné priestory zoologických a botaniclcých 

záhrad
Toto opatrenie neplatí pre:
1. prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne podľa § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č. 

578/2004 Z. z. a zákona č. 538/2005 Z. z. na základe návrhu lekára.
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2. vonkajšie telovýchovno-športové zariadenia, bez šatní a spŕch,
3. umelé kúpaliská (plavárne) na účely tréningov pre športové kluby,
4. vnútorné telovýchovno-športové zariadenia na účely tréningov pre športové kluby,

5. zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
Icurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa 
zákona č. 245/2008 Z. z.,

6. školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (Centra pedagogicko- 
psychologického poradenstva a prevencie a Centrá špeciálno-pedagogického 
poradenstva),

7. zariadenia školského stravovania za účelom prípravy stravy pre deti alebo seniorov,
8. zariadenia, v ktorých sa prevádzkuje individuálne vyučovanie s jedným žiakom.

B) S účinnosťou od 20. mája 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom maloobchodných 
prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby nariaďuje podľa § 48 ods, 4 písm. e) zákona č. 
355/2007 Z. z. pre nalcupujúcich (zákazníkov) a zamestnancov dodržiavanie nasledovných 

hygienických opatrení:
- vstup a pobyt v prevádzke (vo vonlcajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len 

spreloytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa 
nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a polamov v prevádzkach 

verejného stravovania,
- pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové 

rukavice,
- zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m,
- počet zákazníkov v prevádzke v j ednom okamihu nesmie prelcročiť koncentráciu j eden 

zákazník na 15 m^ z predajnej plochy prevádzky, táto podmienka sa nevzťahuje na 

deti,
- na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať 

vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov 

v jednom okamihu,
- vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu 

dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, 

nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s vimcídnym 

účinkom,
- zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko.

V záujme zabezpečenia kvality ovzdušia v budovách sa odporúča:
- v priestoroch všetkých prevádzok, pokiaľ to prevádzkové a hygienické podmienky 

umožňujú, často a intenzívne vetrať, prednostne prirodzeným vetraním 
prostredníctvom otvorených okien (aj v budovách s núteným vetraním).



- pri zabezpečovaní vetrania vzduchotechnickým zariadením sa odporúča zvýšiť 
výmenu vzduchu vo všetkých priestoroch a zabezpečiť jeho trvalý chod,

- vzduchotechniku nastaviť na nominálny prietok vzduchu cca 2 hodiny pred začiatkom 
prevádzky a nastaviť na nižší prietok vzduchu cca 2 hodiny po skončení prevádzky; 

v čase, keď budova nie je používaná, nevypínať vetranie, ale ho udržiavať v prevádzke 
pri nižšom prietoku vzduchu,

- ak bola vzduchotechnika počas posledných dvoch mesiacov mimo prevádzky, 
odporúča sa zabezpečiť vetranie priestorov vzduchotechnickým zariadením minimálne 
24 hod. pred otvorením prevádzl<y,

- vyhnúť sa otváraniu okien na toaletách, ak sú odvetrávané núteným vetraním,
- nepoužívať rotačné výmenníky tepla alebo sa uistiť, že nevykazujú netesnosti, ktoré 

by umožňovali prienik odpadového vzduchu do privádzaného vzduchu,
- prepnúť recirkulačné jednotky na 100 % prívod vonkajšieho vzduchu, ak je to 

technicky možné,
- nepoužívať čističky vzduchu, ktoré nemajú HEPA filter,
- využívať všetky možnosti podtlakového odvetrávania (ventilátory) v sále, na toaletách 

aj v kuchynských priestoroch,
- pravidelnú výmenu a údržbu filtrov vykonávať pomocou bežných ochranných opatrení 

vrátane ochrany dýchacích ciest.

Prevádzlcy verejného stravovania sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
- otváracie hodiny týchto prevádzok spôsobom predaja mimo donáškovej služby sa 

obmedzujú na hodiny od 6:00 hod. do 22:00 hod.,
- medzi stolmi musia byť zachované odstupy minimálne 2 m,
- za jedným stolom môžu byť prítomné iba skupiny 2 osôb, alebo skupina rodičov 

s deťmi, alternatívne za jedným stolom môže sedieť viac takýchto skupín, pokiaľ je 

možné medzi nimi dodržať odstup najmenej dva metre,
- vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom zákazníkovi (vrátane 

úchopových časti stoličiek a Icresiel),
- ak sa používa stolový riad (taniere, príbory, poháre) je potrebné zabezpečiť jeho 

strojové umývanie pri teplote 80°C za použitia vhodného umývacieho prostriedlox (§ 9 
ods. 4 písm. g) vyhlášky č. 533/2007 Z. z.) a prípadne aj za použitia vhodného 
dezinfekčného prostriedku; umytý riad neutierať textilnými utierkami ale uložiť ho do 
zariadenia na odkvapkávanie riadu (na prípadné dosušenie/leštenie používať 
jednorázové papierové utierky); zakazuje sa račné umývanie kuchynského riadu,

- obsluhujúci personál používa tvárové rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov 
vykonáva dezinfekciu rúk,

- príbor nesmie byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale má byť prinesený 
personálom k pokmiu zabalený do papierovej servítky.



- hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými 
utierkami,

- zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk),
- vykonávať dezinfekciu bygieniclcýcb zariadení každú hodinu.

Prevádzlcy ubytovacích zariadení sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
- zakazuje sa prevádzka wellness centier, fitness centier, bazénov,
- ubytovávať zákazníkov iba v ubytovacích priestoroch so samostatnou Icúpeľňou a WC,
- zachovať časový odstup ínedzi ubytovaním zákazníkov do tých istých ubytovacích 

priestorov minimálne 24 hodín.

Prevádzky taxíslužieb prepravujúcich osoby sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
- vodič musí mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),
- cestujúci musia sedieť na zadných sedadlách,
- odporúčame zabezpečiť vhodné oddelenie priestorov vodiča od priestoru pre 

pasažiera, zabraňujúce voľnému prieniku aerosólu medzi týmito priestonni,
- po každom zákazníkovi absolvovať prestávlcu minimálne 15 minút,

- vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov a to po každom zákazníkovi 
dezinfekčným prostriedlcom s vimcídnym účínlcom,

- klimatizácia v priestore pre zákazníka musí byť vypnutá.

Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
- zamestnanci musia mať vhodným spôsobom prelcryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, 

šatka)
- zamestnanci vykonávajúci starostlivosť o telo zákazníka, olcrem zamestnancov solárií, 

sú povinní súčasne pri svojej činnosti používať ochranný štít tváre alebo ochranné 
okuliare,

- upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzí jednotlivými zákazníkmi bol 
vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta (pracovné stoly, kreslá, 
umývadlá, vanička na nohy),

- dezinfekciu vykonávať po každom zákazníkovi dezinfekčným proshiedlcom 
s vimcídnym účinkom,

- ochrana dýchacích ciest zákazníkov sa v nevyhnutnom čase nemusí použiť pri 
úkonoch ktoré to neumožňujú (ošetrenie tváre, strihanie, umývanie vlasov).

Prevádzky autoškôl a iných registrovaných osôb pre vykonávanie Icurzov povinnej základnej
kvalifikácie a pravidelného výcviloi sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

- vodič a inštmktor musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty 
(niško, šál, šatka).
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praktický výcvik vo vedení vozidla a údržby vozidla možno vykonávať len za účasti 
jedného účastníka vodičského kurzu a jedného inštruktora; pri konaní skúšky sa počet 
osôb rozširuje o jedného skúšobného komisára prítomného v kabíne vozidla, 
po každom výcvilcu vedenia vozidla avýcvilcu na trenažéri, ktorý absolvuje jeden 

účastník loírzu musí byť interiér vozidla, najmä volant a rýchlostná páka, 
vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,

medzi jednotlivými jazdami vozidlom pri zmene účastníka kurzu musí byť prestávka 
v trvaní najmenej 15 minút,
pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel slcupín A (motorky) musí 

mať každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, 
ktoré sa pri takomto výcvilcu pri vedení tohto typu vozidla používajú (napr. ochranné 

rukavice),

Prevádzky knižníc sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
- zaistiť, aby pracovníci knižnice nosili pri kontakte s Icnihami a obdobnými predmetmi 

rukavice,
- po vrátení Icníhy sa odporúča ju odložiť a ďalšiu manipuláciu s ňou umožniť až po 

uplynutí 24 hodín.

Prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení sú súčasne 

povinné dodržiavať nasledovné:
obmedziť predaj vstupeniek (miesteniek) tak, aby boli dodržané dvojmetrové odstupy 
sediacich divákov. Dvoj sedačka, alebo dve sedadlá vedľa seba môžu byť predané iba 
na požiadanie a to pre rodinných príslušníkov alebo pre partnerov,

- hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými 

utierkami,
- zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk),
- vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
- pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu dotykových plôch (klučiek, 

držadiel, pultov),
- zakazuje sa predaj a konzumácia polcrmov alebo nápojov,
- vo foyeroch budú zrušené všetlcy miesta na sedenie (prenosné budú odstránené, pevné 

ohradené páskou). Návštevníci po zalíúpení vstupeniek musia zaujať svoje miesto 

v sále,
- prevádzkovateľ zabezpečí aspoň jednu osobu, ktorá dohliada na dodržiavanie 

uvedených pravidiel.
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Prevádzl<y umelých Icúpalísk (plavární) sú súčasné povinné dodržiavať nasledovné:
- vstup majú umožnený len členovia športových klubov,
- zabezpečí sa meranie teploty a osobám s teplotou vyššou ako 37,0 °C sa nepovolí 

vstup na Icúpalisko,
- vedie sa evidencia osôb s pobytom v bazéne,
- zabezpečí sa časový interval medzi striedaním športových klubov pre dezinfekciu 

používaných priestorov (šatne, WC a sprchy), ktorá sa vykoná prípravkami 
s virucidnymi účinkami po každej skupine,

- zabezpečí sa, aby členovia športového klubu s výnimkou pobytu vo vode 

a sprchovania používali rúško,
- zabezpečí sa, aby členovia športových klubov po pobyte v bazéne v čo najkratšom 

čase opustili priestory Icúpaliska,
- pred obnovením prevádzky umelého kúpaliska sa musia bazény bez recirkulácie 

vypustiť, mechanicky vyčistiť, vydezinfikovať prostriedkami s virucidnymi účinlíami 

a napustiť novou vodou. Pri bazénoch s recirlailáciou sa musí prečistiť celý objem 
vody na recirkulačnom zariadení. Vyčistiť a vydezinfikovať prostriedkami 

s virucidnymi účinkami sa musí technické príslušenstvo bazénov vrátane rozvodov a 
recirlculačných zariadení. Dezinfekcia musí zahŕňať dostatočné postupy na likvidáciu 
milcrobiologického znečistenia vrátane legionel (napr. termodezinfekciu),

- prevádzka bazéna môže byť obnovená iba na základe vyhovujúceho výsledlcu analýzy 
kvality vody na kúpanie; bazény nesmú mať funkčné atrakcie, pri ktorých dochádza 

k tvorbe aerosólov,
- pri vstupe na kúpalisko sa aplikuje zákazníkom dezinfekcia na mky,
- pri úprave bazénovej vody sa musia používať osvedčené technologické postupy. V 

bazénoch sa spravidla udržiava obsah voľného chlóiu od 0,5 mg/l do 1 mg/l,
- na umelých kúpaliskách sa zabezpečuje dostatočné vetranie; prednostne sa využíva 

prirodzené vetranie,
- na Icúpaliskách je potrebné zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie 

(prípravkami s virucidnymi účinlcami) plôch, priestorov, športových pomôcok a 
zariadení Icúpalísk. Zintenzívniť je potrebné najmä čistenie často dotykových 
povrchov (toalety, dvere, stoly, sedadlá, operadlá, zábradlia),

- hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými 

utierkami,
- na kúpaliskách je potrebné zabezpečiť nefunlcčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól 

(napr. sušiče rúk).

Prevádzka zoologických záhrad je súčasne povinná:



- zverejniť na viditeľnom mieste oznam o povinnosti dodržania odstupu od zvierat 
minimálne 2 metre,

- nesprístupniť vnútorné verejne prístupné priestory zoologických záhrad.

Prevádzka botanických záhrad je súčasne povinná:

nesprístupniť vnútorné verejne prístupné priestory botanických záhrad.

Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sú súčasne povinné dodržiavať 

nasledovné;

vstup a pobyt v zariadení umožniť len osobám s vhodne prelaytými hornými dýchacími 

cestami (ráško, šál, šatka),

zabezpečiť voľne dostupnú dezinfekciu rúk pre účely jej pravidelného používania, 

pravidelne sledovať zdravotný stav osôb zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na 

príznal<y respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, selcrécia z nosa), 

obmedziť odbornú činnosť s klientmi na urgentné prípady za dodržania všeobecných 

epidemiologických preventívnych opatrení,

zabezpečiť starostlivosť o klientov zariadenia alebo o klientov v Icrízovej situácii online a 

telefonicky,

uzatvoriť zariadenia pre verejnosť, zakázať návštevy a pohyb cudzích osôb v priestoroch.

Zariadenia školského stravovania za účelom prípravy stravy pre deti alebo seniorov sú 

súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

Ad I/ pre seniorov:

1. Prevádzkovateľ zariadenia školského/predškolského stravovania oznámi miestne 

príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva , že bude realizovať 

poskytovanie stravy pre seniorov.

2. Prevádzkovateľ predloží pred zahájením tejto činnosti na miestne príslušný regionálny 

úrad verejného zdravotníctva dodatok prevádzkového poriadku, vypracovaný na aktuálne 

podmienky pre konkrétne zariadenie a v nadväznosti na aktuálnu situáciu v súvislosti 

s ochorením COVID -19, ktorý musí obsahovať najmä:

A/ Preventívne opatrenia pre zamestnancov:



relevantný spôsob kontroly aktuálneho zdravotného stavu zamestnancov (zmeria 

si teplotu sám doma, v prípade zvýšenia teploty nad fyziologiclcú úroveň nejde 

do práce, oznámi skutočnosť zamestnávateľovi, kontaktuje ošetrujúceho lekára, 

lekára kontaktuje aj v prípade zdravotných ťažkostí v súvislosti s respiračným 

systémom (kašeľ, sťažené dýchanie, nádcha);

pokiaľ zamestnanec žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19, 

alebo podozrivou s ochorenia COVID-19, alebo bol s takouto osobou v kontakte, 

alebo v blízkej rodine je niektorý príslušník rodiny v karanténe, bezodkladne 

oznámi túto skutočnosť zamestnávateľovi -  v takomto prípade je z prípravy 

stravy vylúčený;

preškoliť a viesť dokumentáciu o preškolení zamestnancov o poznatkoch, 

všetkých preventívnych opatreniach, ktoré musí poznať a realizovať v praxi 

každý zamestnanec ohľadom ochorenia COVID-19;

upraviť spôsob sanitácie v prevádzke (druhy používaných čistiacich

a dezinfekčných prostriedkov, čistiacich pomôcok), vedenia dokumentácie 

o vykonávaní sanitácie v prevádzke;

rešpektovať zásady pre zamestnancov vypracované v súlade s odporúčaniami 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre verejnosť, najmä: 

umývať si mky často mydlom a teplou vodou, najmenej po dobu 20 selcúnd. Ak 

nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na mky 

na báze alkoholu;

nedotýkať sa neumytými rukami očí, nosa i úst;

zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a Icýchaní jednorazovou papierovou 

vreckovkou a následne ju  zahodiť do koša;

vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznalcy respiračného 

ochorenia;

dodržiavať vzdialenosť najmenej dva metre medzi sebou; 

nechodiť do oblastí s vysokou koncentráciou ľudí; 

v domácnosti dbať na zvýšenú dezinfekciu povrchov;

nosiť ochranné rúško v uzavretých priestoroch, na nákupoch, v hromadnej 

doprave, všade tam, kde sa zhromažďuje väčší počet ľudí; 

v prípade ochorenia zostať doma a telefonicky kontaktovať svojho 

zamestnávateľa a ošetmjúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby; 

spôsob dodávania, príjmu a preberania tovam;
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- spôsob prípravy pokrmov -  prísne dodržiavanie zásad systému HACCP - 

základným predpokladom systému je dodržiavanie správnej výrobnej 

a hygienickej praxe, ktorá tvorí základ a vytvára vhodný rámec systému 

kritických bodov pri výrobe a manipulovaní s potravinami;

- spôsob balenia a výdaja stravy a povinnosti pre zamestnancov, ktorí zabezpečujú 

balenie stravy:

spôsob balenia stravy pre dodávanie stravy do zariadení, ktoré 

prevádzkovateľ dodáva v prepravných termonádobách resp. termoportov 

spôsob balenia stravy pre rozvoz

balenie stravy je možné vykonávať len do jednorazových nevratných 

obalov;

spôsob rozvozu stravy, vykonávanie sanitácie a dezinfekcie prepravného 

vozidla, dezinfekcie termoportov, termonádob;

zákaz pohybu cudzích osôb v priestoroch zariadení školského stravovania; 

B/ Súčasťou prevádzkového poriadku musí byť aj vypracovaný laizový plán, ktorý 

musí obsahovať:

1. Kapacitu stravovacieho zariadenia (počet pripravených jedál).

2. Zodpovednú osobu za prevádzku, zástupcu - telefonický kontakt, mailovú adresu, tak, 

aby vždy bola jedna zodpovedná osoba zastihnuteľná, vrátane osobnej prítomnosti v 

prevádzke.

3. V prípade ochorenia alebo nariadenej karantény zamestnancovi prevádzky zariadenia 

školského stravovania musí spôsob riešenia prípravy stravy (napr. vytvorenie 

pracovných skupín, ktoré podľa rozpisu pripravujú stravu a tieto slcupiny nie sú vo 

vzájomnom kontakte).

Ad II/ pre deti:

1. Pre prípravu a výdaj stravy obdobne platia ustanovenia uvedené vbode I. vrátane 

vypracovania prevádzkového poriadlcu.

2. Pre deti je možné pripravovať a podávať stravu podľa materiálno-spotrebných noriem 

a receptúr pre školské stravovanie vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 

a športu SR,

Strava bude deťom distribuovaná prostredníctvom ich rodičov, alebo zákonných zástupcov, 

ktorí stravu fyzicky vyzdvihnú pri výdajnom okienku za dodržania nasledovných 

hygienických podmienok:

- vhodného prekrytia horných dýchacích ciest (rúško, šál, šatka)

9
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dodržiavanie 2 m odstupov 

- rešpektovanie minimálneho kontaktu, vrátane zákazu podávania rúk, 

personál, vydávajúci výroblcy, je povinný používať jednorazové rukavice

Prevádzky obchodných domov v zmysle § 2 ods. 4 písm. k) zákona č. 377/2004 Z. z. sú 
súčasne povinné:

- zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk),
- hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom 

a papierovými utierkami,

- vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
- vo foyeroeh budú zmšené všetlcy miesta na sedenie (prenosné budú odstránené, 

pevné ohradené páskou),
- v priestoroch určených na konzumáciu polcrmov alebo nápojov platia podmienky 

pre prevádzky verejného stravovania,
- zabezpečiť uzavretie vnútorných detských ihrísk a priestorov obdobných 

voľnočasových aktivít pre deti.

C) S účinnosťou od 20. mája 2020 do odvolania sa nariaďuje pre každú nedeľu v mesiaci 
uzatvoriť všetky maloobchodné prevádzky a prevádzlcy poskytujúce služby a zároveň sa pre 
každú nedeľu v mesiaci nariaďuje prevádzkovateľom priestorov maloobchodných prevádzok 
a prevádzok poskytujúcich služby vykonávať povinnú dezinfekciu priestorov predmetných 

prevádzok (sanitárny deň). Tieto povíimosti sa nevzťahujú na:
1. prevádzky veterinárnych ambulancií,
2. verejné lekárne uvedené v rozpise organizácie poslcytovania lekárenskej pohotovostnej 

služby zverejnenom na webovom sídle príslušného samosprávneho kraja podľa § 135 

ods. 4 zákona č. 362/2011 Z. z.,
3. verejné lekárne a nemocničné lekárne s oddelením výdaja verejnosti s miestom 

výkonu činnosti v sídle pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby podľa 
vyhlášky MZ SR č. 22/2018 Z. z. so schváleným prevádzkovým časom zahŕňajúcim 
nedeľu v prípade, ak v sídle tohto pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej 
služby nie je zabezpečený výkon lekárenskej pohotovostnej služby spôsobom 

uvedeným v bode 2,
4. nemocničné lekárne,
5. čerpacie stanice pohonných hmôt a palív, samoobslužné autoumyvárne,
6. prevádzky telekomunikačných operátorov,

7. prevádzky verejného stravovania a stánlcov s rýchlym občerstvením,
8. prevádzky poštových, banlcových a poisťovacích služieb,

9. prevádzky donáškových služieb,
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10. prevádzky ubytovacích zariadení,
11. prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne podľa § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č. 

578/2004 Z. z. a zákona č. 538/2005 Z. z. na základe návrhu lekára,
12. vonlcajšie športoviská,
13. zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany deti a sociálnej 

Icurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa 
zákona č. 245/2008 Z. z.,

14. vonlcajšie priestory zoologických záhrad a botanických záhrad a prevádzky v ich 

priestoroch,

15. vonkajšie turistické atrakcie,
16. múzeá, galérie, Icnižniee a výstavné siene.

D) S účinnosťou od 20. mája 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom predajni potravín 
a predajni drogérii nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 

11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov.

E) S účinnosťou od 20. mája 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa pozastavuje poskytovanie 
sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene 
a doplnéni zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenslcý zákon) v znení 
neskorších predpisov, v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou tejto sociálnej 
služby všetkým poskytovateľom sociálnej služby v týchto zariadeniach, ktorými sú:

1. denné staeionáre,
2. zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby,
3. zariadenia opatrovateľskej služby s ambulantnou formou sociálnej služby,
4. špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby,
5. domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby,

6. denné centrá (bývalé kluby dôchodcov),
7. zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (bývalé detské jasle). 

Prikazuje sa verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb dôsledne dodržiavať 
hygienicko-epidemiologický režim.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruši opatrenie Úradu verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/3795/2020 zo dňa 05.05.2020.

O d ô v o d n e n i e
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Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 

počnúc dňom 12,03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného 
zdravia II. stupňa.

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. 3. 2020 
pandémiu ochorenia COVID-19.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zlepšenie 

epidemiologickej situácie v súvislosti sCOVID-19 v Slovenskej republike a v súlade 
s postupným plánom otvárania prevádzok vydal opatrenie, ktorého obsah je uvedený v 

záväznej časti tohto opatrenia. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zároveň 
uložil prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poslcytujúcich služby 
povinnosť dodržiavať protiepidemické opatrenia.

Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § S7 ods. 33 písm. a) 
zákona č. 355/20®7 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad  verejného zdravotníctva 

uloží pokutu podľa § S7 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. 
hlavný hygienik Slovenskej republiky
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M A G IS T R Á T  H L A V N ÉH O  M E ST A  SL O V E N S K E J R E P U B L IK Y  B RA TISLA V Y
Sekcia financií 

oddelenie účtovníctva a p o h ľad áv o k  
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Sekcia správy nehnuteľností 
Oddelenie nájmov majetku

114171/2020
TU

Váš list číslo/zo dňa 
MAGS ONM 30660/2020 - 11534

Naše číslo
MAGS OUAP 40271/2020/111535

Vybavuje/linka
Kucháreková/476

Bratislava
07.04.2020

Vec:

Na záldade Vašej písomnej žiadosti vo veci vyčíslenia pohľadávok Vám oznamujeme, že 
v dostupných dokladoch a informáciách, ktoré boli doručené na sekciu financií k dátumu
06.04.2020 evidujeme zostatok nedaňovej pohľadávkv voči:

v lehote splatnosti 
po lehote splatnosti

v lehote splatnosti 
po lehote splatnosti

Dagm ar Jirmaiiiová, VS 783001418

1.052,50 €
4.925,45 € (príloha)

Lucia Petrášová, VS 783001718

1.024,00 €
2.207,60 € (príloha)

K arol Mózsi, VS 783001818

v lehote splatnosti 
po lehote splatnosti

3.614,75 €
18.268,45 € (príloha)

Primaciálne nám. 1, IV. poschodie, č. dverí 426

TELEFON FAX BANKOVÉ SPOJENIE IČO INTERNET E-MAIL
02/59 35 64 72 02/59 35 63 91 ČSOB: 25829413/7500 603 481 www.br3ti.slava.sk ouap@bratislava.si^ H

http://www.br3ti.slava.sk


v lehote splatnosti 
po lehote splatnosti

v lehote splatnosti 
po lehote splatnosti

v lehote splatnosti 
po lehote splatnosti

Simona Princová, VS 783001218

2.703,00 €
17.283,14 € (príloha)

Tigon Advisory s. r. o., VS 783001618

1.775.50 €
1.527.50 € (príloha)

PB Servis, a. s., VS 783100917 

137,27 €
22,36 € (príloha)

Jaroslav Minárik UNIMEDIA., VS 783053518

v lehote splatnosti 
po lehote splatnosti

2.325,69 €
0,00 €

MARKO Shop s. r. o., VS783000119

v lehote splatnosti 
po lehote splatnosti

2.997,50 €
260,99 € (príloha)

Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. ŠEVT a.s., VS 783002618

v lehote splatnosti 
po lehote splatnosti

2.600,00 €
2.267,13 € (príloha)

DARE 1, s. r. o., VS783002918

v lehote splatnosti 
po lehote splatnosti

6.125,00 € 
0,00 €

V prílohe Vám zasielame vyčíslenie dlhu k 06.04.2020 po splatnosti s presnou 
špecifikáciou pohľadávky.

S pozdravom

Príloha: vyčíslenie dlhu k 06.04.2020 - po splatnosti

Ingi. p ic h a l an 
ve<|}.tci odai?lenia

T
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Neuhradené k 06.04.2020 - po splatnosti, VS 783001718 T
Interné čís. Odberateľ Cena celkom Zostáva uhradiť Vystavené Dátum splatnosti Variab. symbol Názov Popis 1
2207001602 Lucia Petrášová 774,00 774,00 10.2.2020 15.1.2020 783001718 ONM  -  O d d e len ie  n á jm o v  m ajetku nájom NP \
9191450070065 Lucia Petrášová 1 496,00 1 433,60 31.12.2019 15.6.2019 783001718 sankčná faktúra|
Ref. 112846 2 207,60
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I j;; I'P I I  MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

g  m g  m Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Lucia Petrášová

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo 
MAGS ONM 
30714/2020

Vybavuje/linlca 
JUDr. Neuvirthová 
02/59356228

Bratislava
12.05.2020

1 8 - 05 -  2020

Vec
Výpoveď Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0017 18 00

S hlavným mestom SR Bratislava máte uzatvorenú Zmluvu o nájme nebytového priestoru 
č. 07 83 0017 18 00 zo dňa 31.05.2018 v znení dodatku č. 1 (ďalej len „Zmluva“), predmetom 
ktorej je nebytový priestor č. 1.37 vo výmere 20,19 n ŕ  nachádzajúci sa v podchode 
naHodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto. V období pred 01.04.2020 ste ako 
nájomca dlhodobo neuhrádzali splatné nájomné.

Hlavné mesto SR Bratislava ako prenajímateľ týmto

vypovedá

Zmluvu v súlade s čl. 2 ods. 2 písm. b) Zmluvy a v súlade s § 10 zákona č. 116/1990 Zb. 
o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov s 3- mesačnou 
výpovednou lehotou.

Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

Z čl. 2 ods. 4 Zmluvy vyplýva, že Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu fyzicky odovzdať 
prenajímateľovi najneskôr do 3 dní po poslednom dni nájmu v stave zodpovedajúcom 
dohodnutému užívaniu s prihliadnutím na bežné opotrebovanie. Za účelom odovzdania 
nebytového priestoru kontaktujte správcu objektu -  oddelenie správy komunikácií, pani 
Michaela Čibová - tel č. 59356774, email: michaela.cibova@bratislava.sk.

Primaciálny palác. III, poschodie

TELEFON 
02/59 35 64 35

BANKOVÉ SPOJENIE ICO
ČSOB: 25829413/7500 603 481

INTERNET
vvww.bratislava.sk

E-MAIL /;> J
primator@ bratislava.sk ( p H  ^

mailto:michaela.cibova@bratislava.sk
mailto:primator@bratislava.sk


2

Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že v čl, 2 ods. 4 Zmluvy bolo zmluvnými stranami 
dohodnuté, že pokiaľ nájomca po skončení nájmu podľa tohto článku neodovzdá predmet nájmu 
prenajímateľovi najneskôr do 3 dní po poslednom dni nájmu, 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 prebratí predmetu nájmu prenajímateľom. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu 
podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť. Uliradením 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.

Zároveň Vás upozorňujeme, že ste povinní usporiadať všetky záväzky vyplývajúce 
zo Zmluvy.

Matúš Vallo 
primátor

eň uloženia zásielky

DORUČENKA
DOPORUČENE

Odosielateľ 'd a v n é lio  in esla  SIV B ra tis lav y  x Ú j  
í.WM í iVr.'ťc /í, n 'R
P r im a ríá t’.ie nám . 1

. 3145.9 BratisI

M A 002025W jpÁ

MAGS ONM 30‘/16/2020-228522
"T S'S: enná pečiatka 

.dodacej pošty

Adresát

\

Dátum prevzatia 
písomnosti

O l.ucia Petrášová
Svojím podfíjsom (lotvrdzijäti 
prevzatie tejto písomnosti

E

Na vedomie: Sekcia dopravy, Oddelenie správy komunikácií, TU “  ^ \

MAG02025WJOA



DOHODA O SPÄŤVZATÍ VÝPOVEDE K ZMLUVE  O  NÁJME  NEBYTOVÉHO  
PRIESTORU   č. 07 83 0017 18 00 

 
Zmluvné strany 

 
Prenajímateľ:    
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 

zastúpené:   Ing. arch. Matúš Vallo, primátor 

peňažný ústav:  ČSOB, a.s. 

číslo účtu (IBAN):   SK5875000000000025828453 

BIC (SWIFT):  CEKOSKBX 

IČO:    00603481 

(ďalej len „prenajímateľ“) 

a 

nájomca:  
Lucia Petrášová 

Dátum narodenia: 

Adresa miesta podnikania:          

Čísla živnostenská oprávnenia:  220-28771 

IČO:                                            469 619 17 

DIČ:                                            10 83 83 5335 

Bankové spojenie:                       Všeobecná úverová banka, a.s. 

Číslo účtu (IBAN):                     32 2937 0855/0200 

Číslo telefónu:                              

Email:                                           

(ďalej len „nájomca“) 

 
po vzájomnej dohode uzatvárajú nasledovnú Dohodu o späťvzatí výpovede k Zmluve o nájme 

nebytového priestoru č. 07 83 0017 18 00 (ďalej „dohoda“)  

 
  v podchode na Hodžovom námestí        

     v Bratislave 

 
Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 31.05.2018 Zmluvu o nájme nebytového priestoru 

č. 07 83 0017 18 00 (ďalej „zmluva“), predmetom ktorej je nehnuteľnosť - nebytový 

priestor č. 1.37 vo výmere 20,19 m2 nachádzajúci sa v podchode na Hodžovom 

námestí, bez súp. čísla, orientačné číslo 1, v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, na pozemku 

parc. č. 21550/1, 21550/2 a 21550/4 (ďalej len „predmet nájmu“), ktorý nie je 

zapísaný na LV.  

 
Čl. 2 

Predmet dohody 
 

1. Dňa 22.05.2020 bola zo strany prenajímateľa nájomcovi doručená Výpoveď zmluvy, 

na základe ktorej sa nájom predmetných nebytových priestorov končí uplynutím 3- 

mesačnej výpovednej lehoty, t. zn. dňom 31.08.2020. 



 

2. Nakoľko skutočnosti, na základe ktorých bola zmluva vypovedaná, sa ukázali ako 

nedôvodné a zmluvné strany prejavili počas plynutia výpovednej lehoty vôľu 

pokračovať v zmluvnom vzťahu špecifikovanom v čl. 1 bod 1 tejto dohody, podpisom 

tejto dohody vyjadrujú svoj súhlas so späťvzatím Výpovede bližšie špecifikovanej 

v čl. 2 bod 1 tejto dohody a zároveň považujú podpisom tejto dohody túto Výpoveď 

za navzájom neúčinnú. 

 

Čl. 3 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ustanovenia § 47a  ods. 1.  

č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 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).  

 

2. Táto dohoda bola schválená Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 

uznesením  č.  ......... zo dňa ..........., ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody ako 

jeho príloha č. 1. 

 

      3. Dohoda sa vyhotovuje v 7-ich rovnopisoch s platnosťou originálu, 5 pre prenajímateľa    

    a 2 pre nájomcu.  

 

4. 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.  

 

 

 

V Bratislave, dňa     V Bratislave, dňa  

 

 

 

      

........................................................   ............................................................... 

         Ing. arch. Matúš Vallo     Lucia Petrášová  
                  primátor            

 

 
 



 


