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kód uzn:7.3. 
5.3.2. 

 
Návrh uznesenia 

 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 
 

odporúča 
 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť návrh na uzatvorenie Dodatku č. 9/.../2021/N na predĺženie doby nájmu o 1 rok a úpravu 
nájomného pre nájomcu HOCKEY CENTER s.r.o., Stará Vajnorská 17, Bratislava, IČO 
35804378, na obdobie od 01.05.2021-30.04.2022 za účelom prevádzkovania predajne 
športových a hokejových potrieb na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu za ročnú cenu nájmu 
15 046,50 Eur bez dane z pridanej hodnoty, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 
9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
 
s podmienkou: 
 

1. Dodatok č. 9/.../2021/N k zmluve bude nájomcom podpísaný do 60 dní od schválenia 
uznesenia v mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že 
Dodatok č. 9/.../2021/N nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaný, toto uznesenie 
stratí platnosť. 
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Dôvodová správa 
 
PREDMET: 
Návrh na schválenie Dodatku č. 9/.../2021/N na predĺženie doby nájmu o 1 rok a úpravu 
nájomného pre nájomcu HOCKEY CENTER s.r.o., Stará Vajnorská 17, Bratislava, na Zimnom 
štadióne Ondreja Nepelu, ako prípad hodný osobitného zreteľa 
 
NÁJOMCA: 
HOCKEY CENTER s.r.o., Stará Vajnorská 17, Bratislava, IČO 35 804 378 
 
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU NÁJMU: 
Predmetom nájmu je nebytový priestor na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 
v Bratislave, parc. č. 15142/1, zapísanom na LV č. 1516, súpisné číslo 1295, k. ú. Bratislava – 
Nové Mesto, o výmere 106,40 m². 
 
ÚČEL NÁJMU: 
Prevádzkovanie predajne športových a hokejových potrieb na Zimnom štadióne Ondreja 
Nepelu. 
 
DOBA NÁJMU: 
Doba určitá od 01. 05. 2021 – 30. 04. 2022 
 
VÝŠKA  NÁJOMNÉHO: 
Pri výpočte nájomného sme vychádzali z Rozhodnutia primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 33/2015 zo dňa 16.12.2015, tab. 100, lokalita II., položka 22. predajne - 150,00 Eur/m²/rok za 
hlavné priestory (97,70 m²), na vedľajšie – obslužné priestory (8,70 m²)  bola použitá zrážka 01 
vo výške 70%, čo je sadzba 45,00 Eur/m²/rok. Pri celkovej výmere 106,40 m² predstavuje ročné 
nájomné  výšku 15 046,50 Eur bez dane z pridanej hodnoty. K cene nájmu sa bude účtovať daň 
z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov.  
 
SKUTKOVÝ STAV: 
     STARZ má s nájomcom uzatvorenú Nájomnú zmluvu č. 15/2011 zo dňa 27.06.2011 na 
prenájom nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu vo výmere  106,40 m² na 
dobu určitú od 01.07.2011 do 30.04.2021, účelom ktorej je prevádzkovanie predajne športových 
a hokejových potrieb.  
     Počas  rekonštrukcie Zimného štadióna O. Nepelu bola dňa 23.08.2010 vyhlásená obchodná 
verejná súťaž na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve na nájom nebytových priestorov na ZŠ 
O. Nepelu, a na základe výsledkov súťaže a zmluvy o budúcej zmluve bola uzatvorená 
s nájomcom Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 15/2011 zo dňa 27.06.2011 (ďalej len 
„zmluva“) na obdobie od 01.07.2011 na dobu určitú 9 rokov a 10 mesiacov za ročnú cenu nájmu 
13 040,30 Eur pri sadzbe 130,00 Eur/m²/rok za hlavné priestory (97,70 m²) a 39,00 Eur/m²/rok 
za vedľajšie priestory (8,70 m²). Podmienkou v obchodnej verejnej súťaži bolo, aby nájomca  na 
vlastné náklady dobudoval predmet nájmu do začatia Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 
2011. Schválené rozpočtové náklady boli vo výške 29 909,25 Eur.  
 V súčasnosti je ročné nájomné vo výške 13 685,38 Eur pri sadzbe 136,431 Eur/m²/rok za 
hlavné priestory a 40,9293 Eur/m²/rok za vedľajšie priestory. V porovnaní podľa Rozhodnutia 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy č. 33/2015 zo dňa 16.12.2015 je aktuálna sadzba v tab. 
100, lokalita II., položka 22. predajne 150,00 Eur/m²/rok. Z uvedeného dôvodu navrhujeme 
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upraviť nájomné podľa vyššie uvedenej sadzby, čo pri celkovej výmere 106,40 m² predstavuje 
ročné nájomné vo výške 15 046,50 Eur. Pri výpočte sme vychádzali zo sadzby 150,00 
Eur/m²/rok za hlavné priestory (97,70 m²), na vedľajšie – obslužné priestory bola použitá zrážka 
01 vo výške 70%, čo je sadzba 45,00 Eur/m²/rok. 
     Doteraz bolo s nájomcom uzatvorených 8 dodatkov k zmluve a to: Dodatok č. 1 zo dňa 
23.01.2012 na prehodnotenie spotreby a cien energií, Dodatok č. 2 zo dňa 20.02.2013 na zmenu 
sídla spoločnosti a prehodnotenie spotreby a cien energií, Dodatok č. 3 zo dňa 31.01.2014, 
Dodatok č. 4 zo dňa 30.01.2015, Dodatok č. 5 zo dňa 10.02.2016, Dodatok č. 6 zo dňa 
08.02.2017 na prehodnotenie spotreby a cien energií, Dodatok č. 7 zo dňa 05.06.2017 na zmenu 
sídla spoločnosti, Dodatok č. 8 zo dňa 25.07.2018 na podnájom nebytových priestorov pre 
spoločnosť UNITY SK. 
     Doba nájmu končí  30.04.2021, preto nájomca požiadal o predĺženie doby nájmu. Nakoľko 
nájomca technicky zhodnotil predmet nájmu na vlastné náklady, po skončení doby nájmu by sa 
STARZ musel finančne vysporiadať s nájomcom. Vzhľadom na finančnú situáciu organizácie 
a pretrvávajúcu pandémiu Covid-19, zvýšenie nájomného o 1 361,12 Eur ročne, t. j. vo výške 
15 046,50 Eur ročne, STARZ má za to, aby nájomca pokračoval v nájme v ďalšom období 
a predkladá návrh na predĺženie doby nájmu na 1 rok, ktorá začne plynúť od 01. 05. 2021 do 30. 
04. 2022 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  
  
STANOVISKÁ ODDELENÍ: 
Materiál bol prerokovaný s Oddelením školstva, športu a mládeže. 
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        Žiadosť nájomcu 
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Dodatok č. 9/...../2021/N 
k Zmluve č. 15/2011 o nájme nebytových priestorov 

uzatvorenej dňa 27.06.2011 (návrh) 
 
Zmluvné strany: 

 
1. Prenajímateľ: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení  
 hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  
 sídlo:  Junácka 4, 831 04 Bratislava  
 konajúci:  Ladislav Križan, PhD., riaditeľ  
 právna forma:  príspevková organizácia zriadená hlavným mestom SR 

Bratislava na základe zriaďovacej listiny zo dňa 16.11.2006 
 IČO:   00 179 663 
 DIČ:    2020801695 

 IČ DPH:  SK2020801695 
 bank. spojenie: VÚB, a.s., Bratislava 
 číslo účtu: SK85 0200 0000 0000 4293 4012 
 BIC: SUBASKBX 
 
 (ďalej len „prenajímateľ“) 
 
a 
 
2. Nájomca:  HOCKEY CENTER  s.r.o.  
                              sídlo:   Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava 
                              konajúci:   Jozef Bačík, konateľ 
     Imrich Antal, konateľ 
         registrácia:  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,  
     odd.: Sro, vl. č.: 23293/B 
                              IČO:    35 804 378 
                              DIČ:   2020235602 
                              IČ DPH:  SK2020235602                   
                              bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Bratislava 
                              číslo účtu:   SK58 1100 0000 0026 2631 0253 
                              BIC:   TATRSKBX 
 
                              (ďalej len „nájomca“ alebo spolu „zmluvné strany“) 
 
 

sa dohodli na prijatí tohto Dodatku č. 9/..../2021/N k Zmluve č. 15/2011 o nájme 
nebytových priestorov uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 27.06.2011 (ďalej len 
„zmluva“), predmetom ktorej je prenájom nebytových priestorov na Zimnom štadióne O. 
Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave za účelom prevádzkovania predajne športových a hokejových 
potrieb (ďalej len „dodatok č. 9“), s nasledovným obsahom: 
 

Článok 1  
Predmet dodatku č. 9 
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1. Dodatok č. 9 sa vyhotovuje na základe žiadosti nájomcu o predĺženie doby nájmu 
a z dôvodu úpravy výšky nájomného.  
 

2. Na základe skutočností uvedených v Čl. 1. ods. 1 dodatku č. 9 sa doterajší Čl. II. ods. 1 
zmluvy mení nasledovne: 
 
„1. Zmluva o nájme sa uzatvára na dobu určitú a to do 30.04.2022.“ 
 

Článok 2 
Nájomné  

 
1. Na základe skutočností uvedených v Čl. 1. ods. 1 dodatku č. 9 sa doterajší Čl. III. ods.  1 
a ods. 2 zmluvy s účinnosťou odo dňa 01.05.2021 mení nasledovne: 

 
„1. Ročné nájomné za predmet nájmu je stanovené v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. 
o cenách  dohodou zmluvných strán vo výške 15 046,50 Eur, čo je suma bez dane 
z pridanej hodnoty. K cene nájmu sa účtuje daň z pridanej hodnoty v zmysle platných 
právnych predpisov. Špecifikácia výšky nájomného je uvedená vo výpočtovom liste, ktorý 
tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.  

 
2. Nájomca sa zaväzuje platiť nájomné za predmet nájmu mesačne vo výške 1 253,88 Eur, 
čo je suma bez dane z pridanej hodnoty. K cene nájmu sa bude účtovať daň z pridanej 
hodnoty v zmysle platných právnych predpisov. Nájomné a daň z pridanej hodnoty budú 
platené na základe dohody o platbách nájomného na kalendárny rok podľa § 75 ods. 2 
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov v termíne 
do 5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca na účet prenajímateľa vedený vo VÚB, a. s., 
číslo účtu SK85 0200 0000 4293 4012.“  
 

2. Na základe skutočností uvedených v Čl. 1 ods. 1 dodatku č. 9 sa doterajšia príloha č. 1 
zmluvy s účinnosťou od 01.05.2021 ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 1 tvoriacu 
prílohu dodatku č. 9 . 

 
Článok 3  

Záverečné ustanovenia 
 

1. Dodatok č. 9 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť podľa ust. § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka dňom 01.05.2021, t.j. neskôr po 
jeho zverejnení na webovej stránke prenajímateľa. 
  

2. Dodatkom č. 9 nie sú dotknuté ostatné ustanovenia zmluvy v znení predchádzajúcich 
dodatkov. 

 
3. Za účelom odstránenia prípadných pochybností v doručovaní sa zmluvné strany dohodli, že 

písomnosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán súvisiaca s dodatkom č. 9 sa považuje za 
doručenú druhej zmluvnej strane najneskôr v piaty deň odo dňa jej odoslania jednou zo 
zmluvných strán na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví dodatku č. 9, alebo na 
inú adresu známu odosielateľovi aj vtedy, ak sa písomnosť vráti späť odosielateľovi ako 
adresátom neprevzatá, resp. ako nedoručiteľná. 
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4. Dodatok č. 9 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých prenajímateľ dostane dva 
rovnopisy a nájomca dva rovnopisy. 

 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č. 9 riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, 

vyhlasujú, že dodatok č. 9  je uzavretý na základe slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni ani 
za nápadne nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu dodatok č. 9 podpisujú. 

 
 Prílohy: 1. Špecifikácia priestorov a výpočtový list nájomného 
 
 
V Bratislave, dňa     V Bratislave, dňa   
 
  
nájomca: prenajímateľ:  
 
 
___________________________ _________________________________________  
HOCKEY CENTER s.r.o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení 
Jozef Bačík hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  
konateľ Ladislav Križan, PhD. 
   riaditeľ 
 
____________________________ 
HOCKEY CENTER s.r.o. 
Imrich Antal 
konateľ 
  
 
 
 
 
Dodatok zverejnený dňa: 
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Príloha č. 1 k Zmluve o nájme č. 15/2011 v znení dodatku č. 9 
 
 

          Špecifikácia priestorov a výpočtový list nájomného 
  
 

I. Špecifikácia priestorov 
 

Číslo 
miestnosti Účel využitia 

Výmera v 
m2  

1.01 Predajňa 97,70 
1.02 Zázemie 4,80 
1.03 Kabínka 1,60 
1.04 Sklad 2,30 
Nebytové priestory celkom: 106,40 
 
 

II. Výpočtový list nájomného  
 
 Prenajaté priestory, účel  plocha  Sadzba    Ročná úhrada   Mesačná úhrada 
                                           v m²  v Eur/m2/rok   nájomného        nájomného                                                                                                                  
                                                              v Eur              v Eur  
hlavné priestory               97,70      150,00    14 655,00 
vedľajšie priestory       8,70         45,00          391,50 
Nájomné bez DPH                                                     15 046,50       1 253,88 
 
K cene nájmu sa bude účtovať daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov. 
 
 

 
V Bratislave, dňa    V Bratislave, dňa             
 
Nájomca: Prenajímateľ:  
 
 
_________________________                  ________________________________________  
HOCKEY CENTER s.r.o.    Správa telovýchovných a rekreačných zariadení        
Jozef Bačík                                                 hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
konateľ                                                       Ladislav Križan, PhD. 
                 riaditeľ 
 
 
_________________________ 
HOCKEY CENTER s.r.o. 
Imrich Antal 
konateľ 
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Katastrálna mapa - zákres predmetu nájmu – HOCKEY CENTER s.r.o. , par.č. 15142/1  
o výmere 106,40 m² 
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