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kód uzn.: 7.3.
5.3.2.
Návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuj e
návrh na uzatvorenie Dodatku č. 7/.../2021/N na predĺženie doby nájmu o 1 rok pre nájomcu
PRESSO Plus s.r.o., Farského 20, Bratislava IČO 45321 671, na obdobie od 01.03.2021 28.02.2022 za účelom prevádzkovania predajne novin, časopisov, tabakových výrobkov
a doplnkového tovaru na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu za ročnú cenu nájmu 3 991,82 Eur
bez dane z pridanej hodnoty, ako pripad bodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 pism. c)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v zneni neskoršicb predpisov
s podmienkou:
Dodatok č. 7/.../2021/N bude nájomcom podpísaný do 30 dni od schválenia uznesenia
v mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že Dodatok č. 7/2021/N
nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť.
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Dôvodová správa
PREDMET:
Návrh na schválenie Dodatku č. 7/.../2021/N na predĺženie doby nájmu o 1 rok pre nájomcu
PRESSO Plus s.r.o., Farského 20, Bratislava v prevádzke na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu
za účelom prevádzkovania predajne novin, časopisov, tabakových výrobkov a doplnkového
tovaru.
NÁJOMCA:
PRESSO Plus s.r.o.. Farského 20, Bratislava, IČO 45 321 671
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU NÁJMU:
Predmetom nájmu je nebytový priestor na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9
v Bratislave, pare. č. 15142/1, zapísanom na EV č. 1516, súpisné čislo 1295, k. ú. Bratislava Nové Mesto, o výmere 18,83 m^.
ÚČEL NÁJMU:
Prevádzkovanie predajne novin, časopisov, tabakových výrobkov a doplnkového tovaru na
Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.
DOBA NÁJMU:
Doba určitá od 01. 03. 2021 - 2 8 . 02. 2022.
VÝŠKA NÁJOMNÉHO:
Ročné nájomné je stanovené vo výške 3 991,82 Eur bez dane z pridanej hodnoty. K cene nájmu
sa bude účtovať daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov. Podľa
Rozhodnutia primátora hlavného mesta SR Bratislavy č. 33/2015 zo dňa 16.12.2015, pol. 22 predajne, lokalita II, je sadzba 150,00 Eur/mVrok za hlavné priestory. Dohodnutá sadzba je
211,9925 Eur/mVrok, čo pri výmere 18,83 m^ predstavuje ročné nájomné vo výške 3 991,82 Eur.
SKUTKOVÝ STAV:
STARZ má s nájomcom uzatvorenú Nájomnú zmluvu č. 9/2011 zo dňa 27.04.2011 na
prenájom nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu vo výmere 18,83 m^ na
dobu určitú od 29.04.2011 do 28.02.2021, účelom ktorej je prevádzkovanie predajne novin,
časopisov, tabakových výrobkov a doplnkového tovaru .
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. 9/2011 zo dňa 27.04.2011 (ďalej len
„zmluva“) na obdobie od 29.04.2011 na dobu určitú 9 rokov a 10 mesiacov za ročnú cenu nájmu
3 803,66 Eur pri sadzbe 202,00 Eur/mVrok. 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 3 991,82 Eur pri sadzbe 211,9925 Eur/mVrok.
V porovnani podľa Rozhodnutia primátora hlavného mesta SR Bratislavy č. 33/2015 zo dňa
16.12.2015 je aktuálna sadzba za predajne 150,00 Eur/mVrok. Sadzba nájomného je v súčasnej
dobe o 61,9925 Eur vyššia ako sadzba nájomného podľa rozhodnutia primátora č. 33/2015.
Doteraz bolo s nájomcom uzatvorených 6 dodatkov k zmluve, ktoré sa týkali prehodnotenia
spotreby a cien energii a to: Dodatok č. 1 zo dňa 23.01.2012, Dodatok č. 2 zo dňa 25.01.2013,
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Dodatok č. 3 zo dňa 31.01.2014, Dodatok č. 4 zo dňa 30.01.2015, Dodatok č. 5 zo dňa
11.02.2016 a Dodatok č. 6 zo dňa 01.02.2017.
Keďže doba nájmu končí dňa 28.02.2021, nájomca nás požiadal o predĺženie doby nájmu.
Nakoľko nájomca dokončil predmet nájmu na vlastné náklady a do nebytového priestoru
investoval finančné prostriedky, po skončení doby nájmu by sa STARZ musel finančne
vysporiadať s nájomcom. Vzhľadom na finančnú situáciu organizácie a pretrvávajúcu pandémiu
Covid-19, výhodnejšiu výšku nájomného, aká by bola v zmysle platného rozhodnutia primátora
č. 33/2015, STARZ má za to, aby nájomca pokračoval v nájme v ďalšom období a predkladá
návrh na predĺženie doby nájmu o 1 rok, ktorá začne plynúť od 01. 03. 2021 do 28. 02. 2022 ako
pripad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 pism. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v zneni neskorších predpisov.
STANOVISKÁ ODDELENÍ:
Materiál bol prerokovaný s Oddelením školstva, športu a mládeže.

Hlavné mesto SR Bratislava dňa 02.02.2021 a Správa telovýchovných a rekreačných
zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 02.02.2021 podľa § 9a ods. 9
pism. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnili na
internete a na úradnej tabuli svoj zámer schváliť Dodatok č. 7/.../2021/N na predĺženie doby
nájmu o 1 rok pre nájomcu PRESSO Plus s.r.o., Farského 20, Bratislava, na Zimnom
štadióne Ondreja Nepelu ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta M sZ dňa
02.02.2021 predložený materiál prerokovala a odporúča M sZ schváliť materiál podľa
predloženého návrhu uznesenia. Výpis zo zasadnutia komisie tvorí prílohu č. 8 tohto
materiálu.
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 167/2021 zo dňa 04.02.2021
Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného
mesta SR Bratislavy prerokovať návrh na schválenie Dodatku č. 7/.../2021/N na predĺženie
doby nájmu o 1 rok pre nájomcu PRESSO Plus s.r.o.. Farského 20, Bratislava, na Zimnom
štadióne Ondreja Nepelu ako prípad hodný osobitného zreteľa.
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Žiadosť nájomcu

PR liSSO F’lus s.r.o.. Farského 20. 851 01 Bratislava
SPtAVA rCLOVYCHOVNYCM A t f KRtACNVCH
Z A ltlA D tr4 i HL

o«ao

m esta

SR ei'A llS L A V ^

O 3 -12- 2020

Zn_______ /fjŽ J,

Správa telovýchovných a rekreačných
zariadení hlavného m esta SR Bratislavy
dlo: 8 3 1 04 Bratislava, Junácka 4

vec: Ž iadosť o predĺženie náiom nej zmluvy nebvtovvch priestorov é. 0/2011

Na /.áklade zm luvy o nájm e nebytových priestorov č. 9 /2 0 1 1na Zimnom
štadióne O. N epelu, ul. O dbojárov 9 v B ratislav e,, katasrálne územ ie Bratislava N ové M esto, pare. č. 15142/1, súpisné č. 1295, zapísaných na liste vlastnictvač č.
1516 v celkovej vým ere 18.83m2. zo dňa 27.4.2011 od 29.4.2011,
Uéelom nájmu podľa tejto zm luvy je užívanie nebytových priestorov na
prevádzkovanie Trafiky so sortim entom predaja tlače, tabakových výrobkov, cigariet,
doplnkového sortim entu, suvenírov, cukroviniek, prevádzkovania term inálu Tipos,
predaja alko a nealko v spotrebiteľskom balení.
Platnosť N ájom nej zm luvy končí 28.2.2021, tým to si Vás dovoľujem
požiadať o jej predĺženie o 10 rokov.

V Bratislave dňa 3.12.2020

M arián Jcžik....
podpis konateľa

6

-

Dodatok č. 7/...../2021/N
k Zmluve č. 09/2011 o nájme nebytovýeh priestorov
_______________ uzatvorenej dňa 27.04.2011(návrh)________
Zmluvné strany:
1. Prenajímateľ:

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení
hlavného mesta Slovenskej repnblíky Bratislavy
sídlo:
Junácka 4, 831 04 Bratislava
Ladislav Križan, PhD., riaditeľ
konajúci:
právna forma: príspevková organizácia zriadená hlavným mestom SR
Bratislava na základe zriaďovacej listiny zo dňa 16.11.2006
00 179 663
IČO:
2020801695
DIČ:
IČ DPH:
SK2020801695
bank. spojenie: VUB, a.s., Bratislava
číslo účtu:
SK85 0200 0000 0000 4293 4012
BIC:
SUBASKBX
(ďalej len „prenajímateľ“)

2. Nájomca:

PRESSO Plns s.r.o.
sídlo:
Farského 20, 851 01 Bratislava
konajúci:
Marián Ježik, konateľ
registrácia:
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
odd.: Sro, vl. č.: 62252/B
IČO:
45 321 671
DIČ:
2022952063
IČ DPH:
SK2022952063
bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Bratislava
číslo účtu:
SK21 1100 0000 0029 2283 0122
BIC:
TATRSKBX
(ďalej len „nájomca“ alebo spolu „zmlnvné strany“)

sa dohodli na prijatí tohto Dodatku č. 7/..../2021/N k Zmluve č. 09/2011 o nájme
nebytových priestorov uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 27.04.2011 (ďalej len
„zmlnva“), predmetom ktorej je prenájom nebytových priestorov na Zimnom štadióne O.
Nepelu, Odbojárov 9, Bratislava za účelom prevádzkovania predajne novín, časopisov,
tabakových výrobkov a doplnkového tovaru (ďalej len „dodatok č. 7“), s nasledovným
obsahom:
Článok 1
Predmet dodatkn č. 7
1. Dodatok č. 7 sa vyhotovuje na základe žiadosti nájomcu o predĺženie doby nájmu.
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2. Na základe skutočností uvedených v ČI. 1. ods. 1 dodatku č. 7 sa doterajší ČI. II. ods. 1
zmluvy mení nasledovne:
„ 1. Zmluva o nájme sa uzatvára na dobu určitú a to do 28.02.2022. “
Článok 2
Záverečné nstanovenia
1. Dodatok č. 7 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť podľa ust. § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka dňom 01.03.2021, t.j. neskôr po
jeho zverejnení na webovej stránke prenajímateľa.
2. Dodatkom č. 7 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. 7 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. 7, alebo na
inú adresu známu odosielateľovi aj vtedy, ak sa písomnosť vráti späť odosielateľovi ako
adresátom neprevzatá, resp. ako nedoručiteľná.
4. Dodatok č. 7 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých prenajímateľ dostane dva
rovnopisy a nájomca dva rovnopisy.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č. 7 riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom,
vyhlasujú, že dodatok č. 7 je uzavretý na základe slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni ani
za nápadne nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu dodatok č. 7 podpisujú.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

nájomca:

prenajímateľ:

PRESSO Plns s.r.o.
Marián Ježik
konateľ

Dodatok zverejnený dňa:

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení
hlavného mesta Slovenskej repnblíky Bratislavy
Ladislav Križan, PhD.
riaditeľ

Katastrálna mapa - zákres predmetu nájmu - PRESSO Plus s.r.o ., par.č. 15142/1 m^
o výmere 18,83 m^

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Informatívna kópia z mapy
Vytvorené cez katastrálny portál

15. mája 2019 14:38

Okres: Bratislava III
Obec: BA-m.t. NOVÉ MESTO
Katastrálne územie: Nové Mesto
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Z M L U V A o n á jm e nebyto\->ch p riesto ro v č. 9 /2 0 1 1

Zmluvné slranv.

Prcnajiinatcr:

Správa telovýchovných a rckreaíných /.ariadeni hlavného mesta SR
BratUlavv
Šidlo; 831 04 Bratislava. Junácka ul. 4
Zastúpený: Ing. Jozefom Chynoranským. riadiierom
iCO; 00 179 663
DIČ: 2020801695
IČ DPH: SK202080I695
Bankové spojenie: VÚB a. s., Bratislava - centrum
Čislo úétu: 42934012/0200
príspevková organizácia /riadená Hlavným mestom SR Bratislava na základe
zriaďovacej listiny z.o dúa 16. 11. 2006
(ďalej len ..prcnajimater")

Nájomca:

PRRSSO Plus s.r.o.
Sídlo: ľarského 20, 851 01 Bratislava
Zastúpená: Mariánom JeJ.ikom, konatcfom
IČO: 45 321 671
DIČ; 2022952063
IČ DPH: SK2022952063
Bankové .spojenie: Tatra banka, a.s. Bratislava
Číslo úťtu: 2922830122/1100
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
odd.: Sro. vl. C.: 62252/13
(ďalej len „nájomca” alebo „zmluvné strany”)

uzatvárajú
po vzájomnej dohode v zmysle (Jbéianskcho zákonníka C. 40/l9íj4 Zb. v zneni neskoríich
predpisov a zákona C. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v zjícni
neskoriích predpist>v nasledovnú zmluvu o nájme nebytovýeh priestorov na Zimnom iltadiémc O.
Nepelu. Odbojárov 9 v Bratislave.

Článok 1.
Predmet a účel nájmu
Prenajimatef z titulu správy prenajíma nájomcovi za ni^áic uvedených podmienok nebytové
pricstorv v hale I. Zimného Štadióna O. Nepelu. Odbojárov 9 v Bratislave, katastrálne územie
Bratislava - Nové Mesto. pare. C. I5I42.'I. súpisné éislo 1295. zapísaných na liste vlastníctva
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č. 1516 v celkovej výmere 18,83 m '. Špecifikácia prenajatých priestorov tvorí neoddeliternú
prílohu i. 1 tejto zmluvy. Zameranie predmetu nájmu tvorí prilohu i. 3 a 4 tejto zmluvy.
2. Účelom nájmu podľa tejto zmluvy je užívanie nebylových priestorov, ipccifikovaných
v prílohe č. 1 tejto zmluvy a zabezpečenie prcvádzJtovania pa-dajne novin, časopisov a
tabakových výrobkov,
3. Nájomca sa zaväzuje uživat' predmet nájmu výlučne v rozsahu a na účel dohodnutý v tejto
zmluve a v súlade s právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na predmet nájmu Za nesplnenie
tejto podmienky sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výSke 34,00 Kur /slovom; tridsaťštyri
Eur/ za kaž.dý deň trvania porušenia povinnosti ptniPa predchádzajúcej vety.
4. Nájomca prehlasuje, že je oprávnený vykonať podľa predmetu podnikania činnosť podľa bodu
2 tohto článku zmluvy.
5. Prenajímateľ prehlasuje, že predmet nájmu nie Je zaťažený právami a záväzJcami tretích osôb,
ktoré by prechádzali na nájomcu, alebo by akýmkoľvek spôsobom obmedzovali užívanie
podľa tejto zmluvy .
Úlánuk II.
Doba nájm u, ukončenie nájm u a odstúpenie od zmluvy
1. Zmluva o nájme sa lizatvára od 29. apríla 2011 na dobu určitú 9 rokov a 10 mesiacov,
2. Zmluvné strany môžu ukončiť nájom kedykoľvek doltodou.
3

Výpoveďou môžu /jnluvné strany ukončiť nájom za podmienok uvedených v § 9 zákona č.
116/1990 Zb. v zacní neskorších predpi.sov, pričom sa dohodli, že výpovedná lehota je tri

4. mesiace a začína plynúť od prvého dúa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej
zmluvnej strane.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ môže okamžite odstúpiť od zmluvy bez
predchádzajúceho písomného upozomenia a bez akýchkoľvek ďalších záväzkov voči
nájomcovi v prípade:
a) neuhradenia splatného nájomného do 3U dní od doručenia prvej upomienky, resp. jej
vrátenia alebo neprevzatia, alebo
b) ak nájomca dá predmet nájmu do podnájmu tretej osobe bez. súhlasu prenajímateľa.
6. Nájomca môže odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak
a) sa predmet nájmu bez zavinenia nájomcu stane nespôsobilým na dohovorené užívanie,
alebo
b) nájomca stratí spôsobilosť prevádzkovať činnosť, na ktorú je predmet nájmu prenajatý.
6.

Zmluva sa ruši diVom, keď prejav vôle o odstúpení jednej strany bude doručený druhej
zmluvnej strane v súlade s čl. VII. tejto zmluvy.

7, Možnosť odstúpenia od zmluvy niektorou zo zmluvných strán podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka nie je týmto článkom dotknutá.
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Zmluvné sírany sa dohodli, žc pokiaľ nájomca po skonCeni nájmu podľa tohto článku
neodov/dá predmet nájmu prenajímateľovi v lehote podľa čl. IV. ods. 2. tejto zmluvy alebo
v lehote určenej prenajímateľom alebo v lehote dohodnutej med/i zmluvnými stranami, má
prenajímateľ právo pofcidovať od nájomcu zmluvnii pokutu vo výJkc .34,00 Kur za ka^dv aj
začatý deft nasledujúci po dni. v ktorom sa predmet nájmu má odovzdať, a to a i do skutočnélto
odovzdania a podpísania protokolu o spáinom odovzdaní a prebratí predmetu nájmu
nájomcom a prenajímateľom
9. V prípade poruíenia povinnosti podľa bodu 8. tohto článku, má prenajímateľ tiež právo
vypratať predmet nájmu rta náklady nájomcu a na jeho náklady uložiť zariadenie, ktoré sa
v predmete nájmu nachádza do lischovy.
10. Záväzok nájoiiKu platiť zmluvnú pokutu podľa predošlého odseku nemá vplyv na povinnosť
nájomcu platiť nájomné vo výSke podľa č. III. ods. I tejto zmluvy a úhrady za služby spojené
smíjmom vo výSkc podľa článku III. tids. 4. a 6. tejto zmluvy za dobu užívania predmetu
nájmu po skončení nájmu, s prihliadnutím na ustanovenie článku IV, ods. 2 tejto zmluvy.
( lánok III.
Nájomné a úhrada /.a služby spojené s nájmom
I

Ri>čné nájomné za predmet nájmu je stanovené v zmysle zákona č. I8'4996 Z. z. o cenách
dohodou zmluvných strán vo vý4ke 3 803,66 Kur, čo je suma bez dane z pridanej hodnoty,
K cene nájmu sa bude účtovať daň z pridanej hodrHtly v zmysle platných právnych predpisov,
^peeillkácía vý&ky nájomného je uvedená vo výpočtovom liste, ktorý tvorí neoddeliteľnú
prílohu č. I tejto zmluvy.

2. Nájomca sa zaväzuje platiť nájomné za predmet nájmu me.sačnc vo výSkc 316,97 Ľur, čo je
suma bez dane z pridanej hodivoty, na účet prenajímateľa vedený vo V l'B , a. s., čislo účtu
42934012^0200. Nájomné a daft z pridanej hixlnoty budú platené na základe dohody
o platbách nájomného na kalendárny rok podľa § 71 ods. 3 pism. aJ zákona č. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v termine do 5. dfta príslušného kalendárneho mesiaca. K cene
nájmu sa bude účtovať daft z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov,
Alikvotná ča.sť nájomného za obdobie 29, 4. - 30. 4. 2011 je stanovená vo výSke 21,14 Kur
bez. dane / pridanej hodnoty a je splatná na základe faktúry prenajímateľa v prospech účtu
prenajímateľa so splatnosťou 14 dní rnl vystavenia faktúry . K cene nájmu sa bude účtovať daň
7. pndanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov,
3. Prenajímateľ zabezpečí pre nájomcu nasledovné služby: odvoz a likvidáciu odpadu, elektrickú
energiu, studenú vodu. odpadovú vodu, dodávku tepla. Ročná úhrada za služby bola
dohodnutá v sume 5.S8.24 Kur, čo je suma bez dane z pridanej hodnoty, z toho:
a) ročná paušálna úhrada za odvoz a likvidáciu odpadu v sume 120,00 Kur, čo je suma bez
dane z pridanej hodnoty.
b) platby za elektrickú energiu, studenú vodu, odpadovú vodu a dodávku tepla v sume 438.24
Kur, čo jc suma bez dane z pridanej hoditoty.
k eenc úhrady za služby sa bude účtovať daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych
predpisov . Výpočet úhrad za služby je stanovený v prílohe č. 2 tejto zmluvy.
Počas Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji od 29. 4. - 22. 5. 2011 <ta nájomca zaväzuje
zabezpečiť odpad na vlastné náklady, / a obdobie od 23. S. - 31. 5. 2011 bude nájomcovi
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účtovaná alikvotná časť nákladov za odvoz a likvidáciu odpadu vo v väke 2,97 Eur plus daň
z pridanej hodtuny (9 dni x 0,33 Eur/deň)
Nájomca sa zaväzuje uhrádzať prenajímateľovi v dohodnutej výSke úhrady za služby spojené
s nájmom, definované v ods. 3 tohto článku a ďalej Špecifikované v prílohe č. 2 tejto zmluvy,
ktorá tvorí nevHldcIiteľnú súčasť tejto zmluvy v pnividelných mesačných platbách vopred
v sume 46.52 Ľur rrtesíične, č«) jc suma bez dane z pridanej liodnoty. K cene služieb spojených
s užívaním paxlmetu nájmu sa bude účtovať daň z pridanej hodnoty v zmysle platných
právnych predpisov, ľhrada za služby a daň z pridanej htnlnirty budú platené na základe
dohody o p ia tic h služieb na kalendárny rok podľa § 71 ihI s. 3 pism. W zákona č. 222/2004 Z,
z. o dani z pridanej hvidnoty v znení neskoriích predpisov v tennine do 5, dňa príslušného
kalendámelM) mesiaca. Alikvotná časť služieb spojených s nájnwm za obdobie 29. 4. - 30. 4.
2011 je stanovená vo výške 2,44 Eur plus daň z pridanej hodnoty a jc splatná na základe
ťaktúry prenajimateľa v prospech účtu prenajímateľa so splalnostou 14 dní od vystavenia
faktúry. Výpočet alikvotnej časti je uvedený v prílohe č. 2 tejto zmluvy.
5. Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že pre riadne vyúčtovanie energii definované podľa ods. 6
tohto článku, nájomca na svoje náklady z.abczpcčí v predmete nájmu v súlade s „Technickou
adizajnovou príručkou - Rekonštrukcia ZS O. Nepelu v Bratislave" samo.statné merače
takýchto energií. Prenajímateľ a nájomca sa zaväzujú priebežne každý kalendárny mesiac,
spotrebu energií monitorovať a vzájomne si túto spotrebu energií aj písomne odsúhlasiť,
6. Zmluvné strany sa dohodli, žc pre vyúčtovanie skutočne spotrebovaných energii prenajímateľ
vystaví na konci každého kalendárneho ruku počas platiH).sti tejto zmluvy, na základe
vzájomne ixlsúhloscného monitorov,icicho záznamu podľa predchádzajúceho odseku,
vyúčtovaciu láklúru, s lehotou splatnosti 14 dní, za skutočne spotrebovanú elektrickú energiu,
vodu. odpadovú mkíu a teplo v príslušnom kalendárnom roku, vystavenú a odoslanú
prenajímateľom nájomcovi do 20. dňa nasledujúceho mesiaca po skončení kalendárneho roku.
7. Zmluvné strany sa doliodli. žc prenajimateľ je oprávnený zmeniť platby za služby spojené
s mijmom jednostranným právnym úkonom, iba pokiaľ budú zmenené, doplnené alebo zrušené
cenové predpisy, prxlľa ktorých bola ich úhrada dohcHlnutá. Uvedené zmeny budú upravené
tak. že pôvodná príloha č. 2 bude nahradená novou prílohou a novou dohodou o platbách
služieb na kalendárny rok. lákáto zmena platieb bude prenajímateľom nájomcovi vždy
písomne oznámená, najneskôr však do 30 dni odo dňa. kedy sa o takejto zmene prenajímateľ
dozvedel.
S. Za deň úhrady .sa považuje dátum pripísania úhrady na účet prenajímateľa.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa nájoiiKa dostane s akoukoľvek platbou podľa tejto
zmluvy do omeškania, zaväzuje .sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výycc 0,05 % zo splatnej
dlžnej sumy za každý deň omeškania. Povirmosť nájomcu zaplatiť úrok z. omeškania podľa §
517 Občianskeho zákonníka nie je týmto dotknutá.
10, Prcitajimatcľ jc oprávnený meniť výšku nájomného stanoveného podľa ť'lánku III ods. 1 tejto
zmluvy v súlade s oficiálne stanoveným vývojom inflácie za príslušný rok Štatistickým
úradom a jej uplatnením od III, štvrťroka príslušného kalendárneho roka Táto zmena výšky
nájomného bude upravená jednostranným právnym aktom zo strany prenajimateľa.
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ť'lánok IV.
Práva a povinnosti prenajim ateľa a nájomcu
1. Zmluvne strany vyhlasujú, že im jc stav predmetu nájmu známy.
2.

V prípade skonCcnia nájmu sa nájomca zaväzuje predmet nájmu fyzicky odovzdať
prcnajimaterovi najneskôr v nasledujúci pracovný dcrt pt> poslednont dni nájmu, v tomto
termine /jiiluvnC' strany podpiSu protokol o spätnom odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu.
Nájomca sa zaväzuje vykonávať drobné opravy predmetu nájmu na vlastné náklady, ako aj
zmáSať náklady spôsobené neprimeraným užívaním predmetu nájmu Nájomca sa zaväzuje
oznámiť prcnajimaterovi potrebu opráv predmetu nájmu a umožniť mu ich vykonanie.

4.

Nájomca užívajúci predmet nájmu zabczpcéi víetky povinnosti vyplývajúce mu /. platných
vScobccnc záväzných právnych predpisov týkajúcich sa najmä ochrany zdravia a bcz4ieét»sti
pri práci (zákon NR SR t. 124,'2006 Z. z. o bc/^jeénosti a ochrane zdravia pri práci v zneni
ncskorSich predpisov), hygienických predpisov (zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. oochraiK.
podpore a rozvoji verejného zxlravia). predpisov ochrany majetku a pod. a z platných
v^obecne záväzných nariadení Mestskej éasti Bratislava - Nové mesto, týkajúcich sa najmä
udržiavania poriadku a Čistoty. vSeobccne záväzného nariadenia hlavného mesta SR
Bratislavy C. 6/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v platnom zmení.

5

Nájomca sa zaväzuje dodržiavať povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi vyplý'V'ajúcc zo
zákona NR SR C. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorílích predpisov,
najmä povinnosti v zinysle ustanovení § 4 a 5 tohto zákona.

6.

Nájomca jc povinný dodržiavať plán ci%iincj ochrany ZS O. Nepelu pre pripad mimoriadnej
udalosti spojenej s únikom amoniaku.

7.

Nájomca sa zaväzuje umožniť prenajimatefovi bezodkladný vstup do predmetu nájmu, najmä
v prípade havárie, živelnej pohr*>my. kontroly dodržiavania podmienok nájmu a pod.

8.

Prcnajimater sa zaväzuje na vlastné náklady uzavrieť poistnú zmluvu na nehnuteľnosť ZSON
a zaväzuje sa, toto poistenie udržiavať v platnosti poCas celej doby nájmu.

9.

Nájomca sa zaväzuje na vlo.stné náklady uzatvoriť a po celú dobu nájmu bude udržiavať
v platnosti zmluvu, ktorá bude pokrývať najmä nasledovné riziká:
a) poistenie zodpovednosti nájomcu za škody vzniknuté v súvislosti s jeho prcvádzlLovou
Činnosťou v predmete nájmu (najmä poškodenie majetku a všetkých škôd spôsobených na
predmete nájmu a prípady poranenia alebo usmrtenia osôb a iné).
b) živelné poi.stcnie predmetu nájmu a všetkého majetku nájomcu v predmete nájmu, vrátane
poistenia pre pripad poškodenia alebo zniCenia vecí vodou z vodovodných zariadení.
c) poistenie rizika krádeže vlámaním do predmetu nájmu alebo lúpežným prepadnutím
a rizika vandalizmu.
Nájomca sa zaväzuje predložiť prenajímateľovi kópiu poistnej zmluvy do 10 dní od jej
uzatvorenia. Za potušenie tejto povinnosti .sa nájomca zaväzuje zaplatiť zjniuvnú pokutu vo
výške 330.00 bur. ktorá mu bude fakturovaná prenajímateľom.
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Nájomca zodpovedá za prípadnú Škodu, ktorá vznikne osobám, ktorvm nájomca umo;^nil
vstup do predmetu nájmu.
11. Nájomca má nárok primerane označiť predmet nájmu svojim obchodnvm názvom alebo iným
podobnv-m názvom identifíkujúcim predmet nájmu, ktorý bude odsúhlasený prenajlmaierom.
12. Nájomca sa zaväzuje zabezpečiť pravidelné odborné prehliadky elektrických zariadení
a hasiacich prístrojov v zmysle platných právnych predpisov. Nájomca sa zaväzuje predložiť
prcnajimaterovi platné odborné prehliadky elektrických zariadení a hasiacich prí.strojov pri
preberaní predmetu nájmu Za nesplnenie tejto povinnosti sa nájomca zaväzuje zaplatiť
prenajimatcľovi zjnluvnú pokutu vo výške 330,- Í-ur (slovom: trislotridsať I-ur), ktorá mu
bude fakturovaná prenajimatcrom.
13. Nájomca je oprávnený zvýšiť výkon elektrickej energie inštaláciou elektrických spotrebičov
s výkonom nad 2 kWh v zmysle S'ľN 3320(H)-I len po predchádzajúcom súhlase
prenajímateľa s inštaláciou týchto elektrických spotrebičov. Za nesplnenie tejto povinitosti sa
nájomca zaväzuje zaplatiť prenajimateľovi zjnluvnú pokutu vo výške 330,- Eur (slovom:
tristotndsať Eur), ktorá mu bude fakturovaná prcnajimatcTom.
14. Nájomca jc oprávnený používať vla.siné elektrické spoliebiče. motory, predlžovacie káble iba
v zmysle STN 331610 len splatnou odbornou prehliadkou (revízjtou správou). Nájomca sa
zaväzuje predložiť prenajímateľovi záznamy z odborných prehliadok všetkých elektrických
spotrebičov vo vlastníctve nájomcu, ktoré budú používané v predmete nájmu, v lehote do
jedného kalendárneho mesiaca pt> podpísaní nájomnej zmluvy a v prípade rozáirenia počtu
elektrických spotrebičov do 14 dni po vyhotovení odbornej prehliadky elektrických
spotrebičov vo vlastníctve nájomcu. V prípade v/jtiku škody v dôsledku používania vecí
vyššie uvedených, zodpovedá nájomca prenajímateľovi za spôsobenú škodu. Za nesplnenie
tejto povinnosti sa nájomca zaväzuje zaplatiť prenajimateľovi zmluvnú pokutu vo výške 330,Ľur (slovom; tristotrid.sať Eur), ktorá mu bude fakturovaná prenajímateľom.
15. Nájomca .sa zaväzuje dodržiavať prcvádzJčový poriadok Zimného štadióna O. Nepelu,
(Jdbojárov 9 v Bratislave, pričom jeho opakované porušovanie je dôvodom na odstúpenie od
zmluvy. Prenajímateľ je povinný bezodkladne po podpise tejto zmluvy odovzdať nájomcovi
prevádzJcový poriadok ZŠON.
16.

Pn nesplnení podmienok uvedených v tomto článku, nájomca zodpovedá v plnej výške za
škodu, ktorá týmto nesplnením vznikla prenajímateľovi.

17.

Zodpovednosť za škody na predmete nájmu sa riadi ustanoveniami VI. C’asti prvej a druhej
hlavy Občianskeho zákonníka.

18. Obe zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu, najneskôr však do IS dní, kedy ku
zmene došlo, oziiámiť pi.somne druhej zmluvnej strane každú zmenu týkajúcu sa zmeny
právnej subjektivity (ako napr. ztiKma právnej formy, zmena obchodného mena. zmena šidla
a pod.), ako aj iné skutočnosti, ktoré by mohli ovpK-vmif nájom.
19. Nájomca .sa zaväzuje za každé porušenie povirmosti resp. za každý deň porušenia povinnosti
podľa otLsekov 3. - 7., M., 15. tohto článku zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo
vý-škc 34,()<) Eur (slovom; tridsaťštyri E ur), ktorá mu bude fakturovaná prenajímateľom.
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20. Prenajímateľ a nájomca sa di>ht>dli. že nakoľko v predmete nájmu nie sú sociálne /ariadcnia.
bude môcť nájomca využívať sociálne /ariadcnia Zimného štadióna O. Nepelu v priestoroch
chodby od ul. Odbojárov.
21. Nájomca sa zavá/ujc poéas Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji od 29. 4 . - 22. 5. 2011
/abe/peéiť odpad na vlastné náklady.

ť'lánuk V.
Osobitné podmienkv /m luvy
1.

Zmluvné strany berú na vedomie, že na /ikiade zmluvy o budúcej zmluve C. 17/2010 zo dfta
20. 10. 2010 nájomca na vlastné náklady bezodplatne, to zjiamcná bez nároku na inipoCítanic
z ceny nájomného, stavebne dokončil priestory predajne novín, časopisov, tabakových
výrobkov a doplnkového tovaru (predmet nájmu) v rozsahu a pcidmicnkach stanovených
v dokumentácii „Technická a diziijnová príručka - Rekoniítrukcia ZŠ O. Nepelu v Bratislave“
vypracovanej ateliérom ITscher s. r. o.

2. Nájomca predložil prenajímateľovi rozpočet prác na stavebné dokončenie predmetu nájmu.
Prenajímateľ odsúhlasil rozpočtové náklady na dokončenie predmetu nájmu v sume 7 444.59
Eur bez dane z pridanej hodnoty rozhodnutím číslo 284/201 I/TÚ 7j o dfta 21. 4. 2011.
3. Na zdkladc čl. IV, ods. 8
zmluvné strany dohodli,
o užívaní predmetu nájmu
súpisom vykonaných prác
prác.

zmluvy o budúcej zmluve č. 17/2010 zo dfta 20. 10. 2010 sa
žc nájomca v lehote do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia
predloží prenajímateľovi overené kópie dodávateľských faktúr so
v cenníkových položkách v rozsahu a sume schváleného rozpočtu

4. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek stavebné úpravy, resp. technické zhodnotenie
predmetu nájmu zabezpečené, resp. zrealizované nájomcom počas doby nájmu (ďalej len
„stavba“ ) vrátime pevne zabudosaného vnútorného vybavenia v hodnote vopred písomne
odsúhlasenej prenajímateľom podľa ods. 2 tohto článku zmluvy, nadobúda ku dftu skončenia
nájmu podľa tejto zmluvy do výlučného vlastníctva prenajímateľ resp. vlastník ZŠON. o čom
bude s yhotovený protokol o odovzdaní nájomcom a prevzatí prenajímateľom, ktorého
súča.st ou bude príslušná technická dokumentácia a vyčíslenie výSky zostatkovej hodnoty
majetku v hodnote vopred odsúhla.sencj prenajímateľom ku dňu skončenia nájmu.
5. Nadobudnutie vlastníctva technického zJunlnotenia dostavby predmetu nájmu v hodnote
vopred odsúhlasenej prenajímateľom podľa predošlých odsekov č. 2 a 3. tohto článku sa
uskutoční prevodom za odplatu vo výSke zs>slatkovej hodnoty zabudovaného majetku ku dftu
skončenia nájomného vzťahu, na základe písomnej zjniusy o prevode vlasmíckeho práva
medzi nájomcom a vlastníkom bez nároku nájomcu na náhradu nákladov vynaložených na
stavbu.
6. Zmluvné strany sa dohodli, žc náklady nájomcu vynaložené na dokončenie predmetu nájmu
nebude prenajímateľ započítavať so splatným nájomným. Nájomca sa zaväzuje stavbu
odovzdať prenajimateľovi ihneď p<i skončení nájmu, najneskôr však v lehote podľa článku IV
ods. 2 tejto zmluvy.
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Nájomca nie jc oprá\7»cnj' vykonávať odpisy z predmetu nájmu. Odpisy je oprávnený
vykonávať len z veci na predmete nájmu nim financovaných a v ybiKlovaných v zmysle iiCelu
nájmu podťa článku I bod 2 tejto zmluvy a podťa odseku 4 a S tohto článku, pokiaľ budtt
technickým zhodnotením podľa §
zák. č. 595/2003 Z. z. o dani z. príjmov.
8.

Zmluvné strany sa dohodli, žc pripadne ďalšie úpravy predmetu nájmu bude nájomca
vykonásať na vla.stné náklady po predchádzajúcom písomnom súhla.se prenajímateľa a
schválení príslušným stavebným úradom v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom ponadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, NájonKa jc
povinný na vlastné náklady zabezpečiť odvoz stavebitého odpadu, ktorý vznikne pri realizácii
stavebných prác v predmete nájmu.

9.

V prípade, žc nájomca bude chcieť predmet nájmu v7 užívať inak ako jc stanovené v tejto
zmluve, zaväzuje sa po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa a vlastníka
požiadať o schválenie znteny účelu využitia príslušný stavebný úrad.

10. Zmluvné strany sa dohodli, že stavebné úpravy- resp. technické zhodnotenie predmetu nájmu
po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa a vlastníka a schválení stavebným
úradom, bude vykonávať nájomca na vlastné náklady a na vlastnú zodpovedno.sť.
11. V súlade s "ľeclmickou a dizajnovou príručkou —Rekonštrukcia Z§ O. Nepelu v Bratisla\c"
nájomca na slastné náklady zabezpečí montáž meračov energetických médii. Nájomca .sa
zaväzuje predložiť prenajímateľovi v lehote do 14 dni od podpísania tejto zmluvy k meračom
energetických médii nasledovné certifikáty;
a) k vodomerom na studenú a teplú vodu CíiRTIFIKÁT TYPU MERADLA podľa § 10 ods.
I zákorta C. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplttení niektorých zákonov v zneni
neskorších predpisov, ktorý- potvrdzuje, žc uvedený typ meradlu vyhovuje svojimi
technickými charakteristikami, metrologícký-mi charakteristikami a konštrukčným
vyhotovením požiadavkám na daný druh určeného meradla ustanovenými vyhláškou
Uradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 2IO/2(XN). príloha č. 8 ..Merače
pretečeného množstva studenej vody a jwiloha č. 9 ..Merače pretečeného množ.stva teplej
vody",
b) k elektromerom CER TIFIKÁT O OVF.RENÍ, ktorý- potvrdzuje, žc elektromer má
požadované metrologické vlastnosti pre triedu presnosti 2 u.stanoveité v^-hláškou Úradu
pre normalizjkciu, metntlógiu a skúšobníctvo SR č. 2I0.'’20()0. príloha č. 14 ,.1-lektromcry"
C) k meračom tepla CERTIFIKÁT TYPU MERADLA podľa § 10 ods, I zákona č. 142/2000
Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
ktorý- potvrdzuje, že uvedený typ meradla vyhovuje svojimi technickými
charakteristikami, metrologickými charakteristikami a konštrukčným vyhotovením
požiadavkám na daný druh určeného meradla ustanovenými vyhláškou Úradu pre
nomtalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 210/2000, príloha č. 51 "Merače tepla".
Za každé porušenie tejto povinnosti sa nájomca zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške
330,00 Eur, ktorá mu bude fakturovaná prenajímateľom
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( Unuk VI.
ľodniijom
Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu tretiemu
subjektu bc/. predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. V žiadosti o podnájom
bude minimálne uvedené obchodné meno. sídlo, iC o podnájomcu, doba podnájmu a účel
podnájmu Nájomca sa zavdzujc do 10 dní od uzatvorenia podnájomnej imiuvy predložiť
jeden jej rovnopis prcnajimaterovi.
Nájomca sa zaväzuje za nesplnenie povinnosti podľa predchádzajúceho odseku tohto článku
zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výikc Í4.00 Km (slovom; tridsaťštyri Ľur) za
každý dcŕi poruSenia tejto povinnosti

Článok V'll.
Doručusanie
1. Prenajimateľ resp. ntijomca doručuje písomnosti sám. poStou alebo kuriérom, zmluvné strany
môžu podľa potreby a okolnosti doručiť písomnosť aj iným vhodným spôsobom.
2. Zmluvné strany sa dohodli, žc pre potreby doručovania akýchkoľvek písomntistí týkajúcich sa
právnych v'zťahov založených touto zmluvou alebo na základe tejto zmluvy, bude:
•
•

miestom doručenia nájomcu; sídlo nájomcu podľa aktuálneho výpisu z. obchodného registra
prísluSného súdu. a to Farského 20, 851 01 Bratislava
miestom doručenia prenajímateľa; sídlo prenajímateľa podľa aktuálnej zriaďovacej listiny,
a to Junácka 4, 8.^1 04 Bratislava 3.

3. Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, žc písomnosť doručená ik* miesta doručenia podľa
odseku 2., bude považovaná zji doručenú priamo do vlastných rúk nájomcu, a to aj v prípade,
ak táto písomnosť bude vrátená poátou prenajímateľovi ako písomnosť nájomcom neprevzatá:,
v takomto prípade sa za deň doručenia pitvažujc deň jej vrátenia prenajímateľovi. Uvedené
platí aj v tom prípade, ak sa nájomca o tejto skutočnosti nedozvie.
4. V prípade, žc nájomca resp. prenajímateľ bezdôvodne odoprie písomnosť prijať, je písomnosť
doručená dňom. keď jej prijatie bolo odopreté.

C lánuk VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Zmena dohodnutých podmienok prenájmu v tejto zmluve jc možná len na základe vzájomnej
dohody zmluvných strán formou písomného očíslovaného dodatku.
2. Pre právne vzťaliy touto zmluvou zvlášť neupravené platia ustanovenia zákona č. 116/1990
Zb. v zJiení neskorších predpisov, príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostaUié
platné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli,
žc v prípade akýchkoľvek sporov z tejto zmluvy alebo na základe tejto zmluvy bude ich
riešenie v právomoci príslušných slovenských súdov za použitia slovenského práva.
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/.mluvnč strany vyhlasujú, h: túto /mluvu uzatvorili sloIxKlnc a v á ^ c , nie v tiesni za nápadne
nevýhodných podmieni)k. zmluvu si prečítali, pi>rozumcli jej a nemajú proti jej tdmíc
a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
Táto zjitluva nadobúda platnosť dŕuHíí jej podpisu ZJtiluvnými stranami a účinnosť diVom
nasledujúcim po dm jej zverejnenia podľa ustanovenia § 47a ods. I zákona č. 546/2010 7..
ktorým sa dnpiúa zákon č. 40’l% 4 /,b. Občiansky zákonník v ztKni neskorSich predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
/.mluva jc vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorý'ch každá zmluvná
strana dostane dva rovnopisy

V Bratislave, dfta;

^ "i 'j L 1

V Bratislave, dfta:

'

PRESSO
r.B51 o'
ÉC' «JZ
V
kona

i’lus s.r.o.

Ing. JozcťChynoranský /
riaditeľ STARZ

V Bratislave, dfta:
doc. RNlJf. Milan htáčnik. CSc.
primátor hlavného mesta SK Bratislavy

Zmluva bola zverejnená dňa;,.

Prílohy;
č I - Špccilikácia priestorov a výpočtový list nájomného
č. 2 -Výpočtový list služieb spojených s nájmom
č. 3.4 Zameranie predmetu nájmu

• L.

/
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Príloha č. 1 k /jnluvc o nájme C. 9/2011
Špecifikácia priestorov a vv-počtový list úhrad nájomného

I.

Špccilikácia priestorov

Cbl»
miotaocti
Priestor A6

l)(cl vvuiilla
PrcdajAa

Nebytové pnestory celkom.

II.

Výmera v m*
18.83
18.83

Výpoítový list úhrad nájomného

Prttijjaií prieslar>'. úiel
plocha v m2 Sad?ba nljomneho
Ruina úhrada
__________________________________________ v feW'^ok_____ nájomného v €
prcnajaie poe»IO T>
I8.S3
3103.66
202,00
3 803.66
N aJom nibe/D PII

Mcuiivl úhrada
nájomného v t
316.97
316.97

Alikvorna tasí nájomného /a obdotne 29,4. - 30. 4, 2011 )c slanocvnú vo v^'-ikc: 21.14 Eur
Vxpoíet. 316.97 Eur''30 dni. I.J. 10.57 Eur'deA « 2 dni
K cene nijmu sa bude úitovať daA r pndanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov

-2 0

-
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Priloha C. 2 k zmluve o nájme i. 9.7011
I.

a|

Výpoilový list úhrad za služby spojené s nájmom

Paušálne úhrady
Kuiiti Ohradil v I-w bez DPH

M csaíni úhrada v Kur bez DPH

Odvoz « likvidácia odpadu

120,00 e

10.00 €

Pautálne úhrady spolu

120.00 €

10.00 €

b)

Zálohové platby

Druh sluiby

Kkktrická energia
Voda
Odpadová voda /sloéné.'
Dodávka icpla
/áhihovú platby spolu

RoCná úhrada v t u r bez DPH

1S6.00 f
21.48 €
20,76 ť
240.00 f
438.24 ŕ

Lrhrady za sluáby celkom bez DPH: 558.24 ŕ

Mcsainá úhrada v Eur bez DPH

13.00 f
1.79 €
1,73 f

Alikv.ŕasť
za2 9 4..3 0 4 2 0 ll
0,87 €

0.12 f

20,00 e

O .I2€
1.33 €

36.52 f

2,44 e

46.52 e

2.44 €

K úhradám a slutfcy spojenú s nájmom sa bude uilovsť dah z pridanej hodnoty v zmysle plainych právnych
predpisov.
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Príloha k nájomnej zmluve i.; ......

Civilná ochrana obyvateľslva
Nájom ník sa zaväzuje plniť úlohy Civilnej ochrany v rozsahu vyhlášky
MV SR č. 300/1996 Z.z. Z tohto zákona vychádza i „P lán o ch ran y
Z im ného štad ió n a O. N epelu ul. O d b o járo v č. 9“ , z ktorého pre
nájomníka vyplývajú tieto dôležité povinnosti:
I.

V zmysle „P lán u v y ro zu m en ia“ po signalizácii lokálnej sirény
kolísavým tónom, alebo telefonickej informácii stálej strážnej služby
zim ného
štadióna
upovedom iť
návštevníkov
a pracovníkov
o mimoriadnej udalosti (únik čpavku) a čo najrýchlejšie opustiť
priestory zimného štadióna. (Prenajaté priestory' uzam knúť.)
Pre nájomcu reštauračného zariadenia platia nasledujúce pokvnv:
U zatvoriť okná a dvere, ktoré vedú zo zimného štadióna (z hľadiska
ZŠ a ľadovej plochy) do prenajatých priestorov.
Zabezpečiť plynulý odchod návštevníkov mimo objektu.
Vypnúť spotrebiče plynu, elektrickej energie a vody
Plniť príkazy štábu CO ZŠ, ktorého veliteľom je vedúci zimného
štadióna

II.

V zmysle „P lán u ev ak u ácie“ dodržiavať únikové trasy, ktorých plán
je umiestnený na viditeľných miestach jednotlivých sektorov
zim ného štadióna. Riadiť sa pokynmi Štábu CO objektu a riadenia
evakuácie. Po oboznám ení so vzniknutou situáciou budú nájomcovia
vyzvaní opustiť objekt a zhrom aždiť sa na evakuačnom zbernom
mieste. N ájom covia pred opustením objektu urobia nevyhnutné
opatrenia na zabezpečenie svojich písomností , dokum entov,
materiálu a techniky. Ďalšia činnosť bude organizovaná na základe
poky nov “ Skupiny riadenia evakuácie“ .
.

Bratislava:

U

O í* 1 <

Ing. Jo zef Chynoranský
riaditeľ
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D o d ato k č. 1
k zm lu v e o n á jm e n e b y tav y ch p riesto ro v č. 9 /2 0 1 1 zo d ň a 27. 4. 2 0 1 1
Zmluvné strany;
Prcnajimater;

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SK
Bratislavy
Šidlo: 831 04 Bratislava. Junácka ul. 4
Zastúpený; Ing. Jozefom Chynoranským, riaditcrom
It^-O; 0« 179 663
D lŕ: 2020801695
iC I)P11:SK202080I695
Bankové spojenie; VOB a. s.. Bratislava - centrum
(ľislo účtu; 42934012/0200
príspevková organizácia zriadená Hlavným mestom SR Bratislava na
základe zriaďovacej listiny zo dňa 16. II. 2006
(ďalej len ..prcnajimater“)

Nájomca:

PRESSO Plus s.r.o.
Šidlo; Farského 20, 851 01 Bratislava
Zastúpená; Mariánom Jezikom, konatcrom
ICO; 45 321 671
DiC; 2022952063
IČ DPH: SK2022952063
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Bratislava
Cisloúčtu: 2922830122/1100
zapísaná v obchodnom registri Okresného .súdu Bratislava 1.
odd.; Sto. vl. č.: 62252/B
(ďalej len ..nájomca“ alebo „zmluvné strany“)

uzatvárajú
po vzájomnej dohode naslcdoviiý dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebylových priestorov č.
9/2011 zo dfta 27. 4. 2011, ktorej predmetom nájmu sú ncbylové priestory nachádzajúce sa
v hale I. Zimného štadióna O. Nepelu. Odbojárov 9 v Bratislave za účelom prevádzkovania
predajne novin, časopisov, tabakových a iných výrobkov.

Článok I.
N ájom né a služby spojené s nájmom
V zmysle (!'l. Vlll. ods. 1 zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 9/2011 zo dfta 27. 4.
2011 a na základe prehodnotenia cien za služby spojené s nájmom
aieh spotreby
sa s platnosťou od 1.3. 2012 meni Čl. 111. ods. 3 a 4 zmluvy nasledovne;
.4 . Prcnajimater zabczpeči pre nájomcu nasledovné služby; odvoz a likvidáciu odpadu,
elektrickú energiu, studenú vodu. odpadovú vodu. dodávku tepla a chladu. Ročná úhrada

-25

/

/
za služby bola duhutlnuiá v sume I 412.64 tu r. io jc suma bez dane z pridanej hodnoty,
z toho:
a) ročná pau^lna úlrrada za odvoz a likvidáciu odpadu, .studenú vodu a odpadovú vodu
v sume 162.24 tu r, čo je suma bez dane z pridanej hodnoty,
b | platby za elektrickú energiu a dodávku tepla a chladu v sume I 250.40 tu r, čo je suma
bez dane z pridanej hodnoty.
K cene úhrady za služby sa bude účtovať daú z pridanej hodnoty v zmysle platných
právny ch predpisov. Výpočet úhrad za služby je staitovený v prílohe č. 1 tohto dodatku.
4. Nájomca sa zaväzuje uhrádzať prcnajimaterovi v dohodnutej výške úhrady za služJty
spojené s nájmom, delinované v ods. 3 tohto článku a ďalej špecifikované v prílohe č. I
tohto dodatku, ktorý' tvorí neoddeliternú siičasť tohto dodatku v pravidelných mesačných
platbách vopred v sume 117.72 tu r mesačne, čo jc suma bez dane z pridanej hodnoty.
K cene služieb spojených s užívaním predmetu nájmu sa bude účtovať daA z pridanej
hodnoty vzjíiysle platných právnych predpisov ( Ihrada za služby a daA z pridanej
hodnoty hudú platené na základe doh<xly o platbách služieb na kalendárny rok podľa § 71
ods. 3 pism. b>' zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov v termirte do 5. dAa príslušného kalendárneho mesiaca.“

Článok II.
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy č. 0/2011 zo dAa 27. 4. 2011 zostávajú v platn<isti
nezjnettené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dAom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dAom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podťa ustanovenia § 47a ods. I. zákona č. 546/2010
Z. z., ktorým sa dopÍAa zákon č. 40/1664 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopÍAajú niektoré zákony.
3. Tento dixlatok .sa vyhotovtije v .štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, každá zo
zmluvných strán obdrži po dvoch vyhotoveniach.
4. t.fbidve zmluvné strany uzavierajú tento dodatok k zmluve slobodne, vážne a bez tiesne a
vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je pre nich určitý a zrozumiteľný.
V Bratislave, dňa:

0 2 0 2 1 2

Bratislave, dňa;
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P H É S S O P lu * s a . o

.lateľ
Pril

Ing. Jozcf'Chynoran.ský. riaditeľ

, ^ t o v ý list služieb spojených s nájmom

Dodatok zvercjnený dňa.

/ 3 o ^

i í
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Príloha č. I
k dodatku e. I NZ 9/2011

I. Výpočtový list úhrad za slu2by spojcnč s nájmom
a)

Paušálne úhrady

Druh služby

RoCni úhrada v Eur bez DPH

M n a in i úhrada v Eur bez DPH

120.00
21,48
20,76
16204

10,00
1,79
1,73
13,52

Odvoz a likvidácia odpadu
Voda .^ m Jx O .íd d áE u e/m J'
Odpadová voda 'sločné 3m3 x 0. S635 Eur'mJ/
PauUliK úhrady spolu

b)

Platby

Druh sluiby
niekirická energia.óOOk Wh x 0.1 }0 Eiir>VWh'
Dodávka tepla
Dodávka chladu
Platby spohí
l/hrady za sluZhy celkom bez DPH

Rotná úhrada
v Eur bez DPH
936.00
120,00
194,40
1 230.40
1 412,64 Eur

Mesatná úhrada
v Eur bez DPH
78,00
10,00
16.20
104.20
117,72 Eur

K úhndúffl za shiZby spojenú s nájmom sa bude úflovaľ doit z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych
predpisov

-
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D udatok i . 2
k zm luve o n á jm e n eb y tových p riestorov č. 9 /2 0 1 1 zo d ň a 2 7 .0 4 . 2 0 1 1
Zmluvné strany:
Pnmajimaler:

Správa (clovýrhovnvch a rekreačných nariadení hlavného mesta SK
Bratislavy
Sídlo: 831 04 Bratislava. Junácka ul. 4
Zastúpený: Ing. Jozefom Chynoranským, riaditeľom
ICO: 00 179 663
DiC: 2020801695
IC DPfl: .SK2020801695
Bankové spojenie: VÚB a. s.. Bratislava - centrum
Číslo účtu; 42934012^0200
príspevková organizácia zriadená Hlavným mestom SR Bratislava na
základe zriaďovacej listiny zo dňa 16. II. 2006
(ďalej len ..prenajímatcr')

NájoriKa;

PRK.SSO Plus s.r.o.
Sídlo: Farského 20, 851 01 Bratislava
Zastúpená: Mariánom Jeáíkom. konateľom
IČO; 45 321 671
DIČ: 2022952063
IČ DPH: SK2022952063
Bankové spojenie: Tatru banka, a.s. Bratislava
Číslo účtu: 2922830122/1100
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
t>dd.: Sro. vl. č.; 62252/B
(ďalej len „nájomca“ alebo „zmluv-né strany“)

uzatvárajtj
po v7ájomttej dohode nasledovný ikxiatok č. 2 k zmluve o nájme nebyiových priestorov č.
9/2011 zo dúa 27. 04. 2011, ktorej predmetom nájmu sú nebytové priestory nachádzajúce .sa
v hale I. Zimného Štadióna O. Ncpelu. Odbojárov 9 v Bratislave za účelom prevádzkovania
predajne novín, časopisov, tabakových a iných výrobkov.

Článok 1.
N ájom né a služby spojené s nájmom
V zmysle ČI. VIII. ods. 1 zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 9/2011 zo dňa 27. 04.
3011 a na základe prehodnotenia spotreby a cien energií sa s platnosťou <xJ 01.03. 2013 mení
ČI. III. ods. 3. 4 a 6 zmluvy nasledovne:
,3. Prenajímateľ zabezpečí pre nájomcu nasledovné služby: odvoz a likvidáciu odpadu,
elektrickú energiu, studenú vodu. odpadovú vodu. dodávku tepla a chladu. Ročná úhrada
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za sluiíby bola ílohoilniná v sume 2 107,20 F.ur /slovom: dvetisíc stosedem Kur a dvadsať
centov/, to je suma bc/. dane z pridanej hodnoty, z toho:
a) ročná pau^lna úhrada za odvoz a likvidáciu odpadu, studenú vodu a <HlpadovTÍ vodu.
dodávku tepla a chladu v sume 981,60 F.ur /slovom; deväťstooscmdesiatjeden Rur
a Šesťdesiat centov/, to je suma bez dane z pridanej hodnoty,
b) platba za elektrickú energiu vsunie 1 125.60 Fur /slovom: tisíc stodvadsaťpäť Eur
a Šesťdesiat centov/, čo je suma bez dane z pridanej hodnoty.
K cene úhrady za sluáby sa bude účtovať »laň z pridanej h»xlnoiy v zmysle platných
právnych predpisov . Výpočet úhrad za sluiby je stanovený v prílohe č. I tohto dodatku.
4. Nájomca sa zaväzuje uhrádzať prcnajimaterovi v dohodnutej vý.Ske úhrady za sluiby
spojené s nájmom, detinovoné v ods. 3 tohto článku a ďalej špecifikované v prílohe č. 1
tohto dodatku, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku v pravidelných mesačných
platbách vopred v sume 175,60 Eur /slovom: stosedemdesiatpäť Eur a šesťdesiat centov/
mesačne, čo je suma bez. dane z pridanej hodnoty. K cene služieb spojených s užívaním
predmetu nájmu sa bude iičtovať »laň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych
prcdpis»)v. l!lhrada za služby a daň z prí»lancj hodnoty budú platené na základe dohody
o platbách služieb na kalendárny rok podľa § 71 o»Ls. 3 písm. b/ zákona č. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej luxlnoty v znení neskorších predpisov v termíne do S. dňa príslušného
kalen»lámeho mesiaca.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že pre vyúčtovanie skutočne spotrebovaných energií
prenajímateľ vystaví p»ilročne vyúčtovaciu faktúru, s lehotou splatnosti 14 dní, za
skutočne spotrebovanú elektrickú energiu v príslu.šnom kalendárnom polroku, vystavenú
a»Kloslanú prenajímateľom nájomcovi do 20. dňa na.slcdujúceho mesiaca po skončení I.
polroku a faktúru za II. polrok do 20. dňa nasledujúceho mesiaca p»> skončení
kalendárneho roku."

Článok II.
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné usiarKivenia irájonuiej zmluvy é. 9/2011 zo »Iňa 27. 04. 2011 zostávajú v platnosti
nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda plamosť dňom p»xipisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 01.
03. 2013 p»xiľa ustanovenia § 47a »xl.s. 2. zákoru č. 54&7010 Z, z., ktorým sa dopĺňa
zákon č, 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony.
3. Tento dodatok sa vy'hotovuje v štyroch rovnopis»K-h s platnosťou originálu, každá zo
zmluvných strán obdrži po dvoch vyhotoveniach.
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Obidve zmluvné strany uzavierajú tento dodatok k zmlux-c slobodne, váine a bez tiesne a
vyhlasujú, ie obsali tohto dodatku je pre nich uréitv a zro/.umiterný.

/
V Bratislave, dňa:
PRKSR^ "*
Fti*
»

2 9 '

!

V Bratislave, dňa:

O

2

r-f-O'
"iSL««
W

Mari

Dodatok zverejnený dňa:

'

nateľ

Ing. Jo/élT hynoraníiký, rtaditeľ

2 D .2 1

ľrilohy. 1. VýpoCtový list služieb spojených s nájmom
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Príloha £. I
k dodatku C. 2 NZ 9/2011

1.

a)

Výpočtový list úhrad za služby spojene s nájinoin

Pauíáinc úhrady

Druh ilu tty
RoCni úhradu
Odvoz t likvidacw odpadu
Voda '2m3'mc» x 0,9106 Eur .'m3.'
Odpadovú vwla .'stojnú 3in3.'ni«s. x 0.9030 l-.ur'mJ
tJodúvka icpU ZIS.83 m3 x 34.86 F.ur m3'rok.
DuiUvka chladu /IS.X) m3 x IS.SX l'.ur.'ml'rolc
Rjutiinc úhrady spolu

b)

v Ľur bez DPI!_________McsaCnú uhradu v ťur bez DPI!
130.00
10.00
31.60
1.80
1.80
3I.M»
468.00
39.00
3S0.40
39.30
981.60
S I.80

P latb y

Druh sluZb)
l-.lcitrKká m c rg a '700 kWh x 0,134 FurVWh
ľtallva za cicktnckú energiu ber DPtI
tihrady za sluZby celkom bez DPH

Kufru uhradu
v t ur bez DPH
1 133.60
I 135.60

Mesafná úhrada
v Fur bez DPH
9}J0
93.80

3 107.30 i'ur

175.60 Eur

k uhrudúm zu tluZby ijMijenc > nUjmoni %> bude uúlovuľ dub z priduiH’j hudnufy v zinyulc plaurych právnych

prcJfMM)^
v HraúsUvr
PR

*.2013
\tjľ a.r.o.
ÄWISLAW
•7t
ÄOO
*—

Mat

^

.onalcľ

^
^
‘

'

Inp Jozef ('hynoranyky, riaditeľ
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D o d a to k i . 3
k A m luve o n á jm e n c b y to v v c h p r ie s to ro v č. 9 /2 0 1 1 zo d ň a 2 7 . 04. 2 0 1 1
Zmluvné sírany;
PrcnajimaitT:

Správa telovýchovných a rekreačných /.ariadcni hlavného mesta SR
Bratislavy
Sídlo: 831 04 Bratislava. Junácka ul. 4
Zastúpený: Ing. Jozefom Chynoranským, riaditeľom
K^’O: 00 179 663
DIČ; 2020801695
IČ DPH: SK202080I695
Bankov é spojenie: VÚB a. s.. Bratislava - centrum
Čislo účtu: 42934012/0200
príspevková organizácia zriadená Hlavným mestom SR Bratislava na
základe zriaďovacej listiny zo dňa 16. 11.2006
(ďalej len ..prcnajímater*)

Nájomca:

PRKSSO Plu* s.r.o.
Sídlo: Farského 20. 851 01 Bratislava
Zastúpená: Mariánom Ježikom, konateľom
IČO; 45 321 671
DIČ: 2022952063
IČ DPH: SK2022952063
Bankové spojenie: Tatra banka. a.s. Bratislava
Číslo účtu: 2922830122/1100
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava t.
odd.: Sro. vl. č.: 62252/B
(ďalej len jiájom ca" alebo ..zmluvné strany”)

uzatvárajú
po vzájomnej dohode nasledovný dodatok C. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.
9/2011 zo dňa 27. 04. 2011. ktorej predmetom nájmu sú nebytové priestory nachádzajúce sa
v hale I. Zimného Utodióna O. Ncpelu. Odbojárov 9 v Bratislave za účelom prevádzkovania
predajne novín, časopisov, tabakových a iných výrobkov.
Č lán o k I.
N ájo m n é a slu žb y sp o je n é s n ájtn o m
V zmysle ČI. VIII. ods. I zmluvy o nájme nebyiových priestorov č. 9/2011 zo dňa 27. 04.
2011 a na základe prehodnotenia spotreby a cien energií sa s platnosťou od 01. 03.2014 mení
ČI. III. ods. 3, 4 a 6 zmluvy nasledovne:
Prenajímateľ zabezpečí pre nájomcu nasledovné služby; odvoz a likvidáciu odpadu,
elektrickú energiu, studenú vodu, odpadovú vodu. dodávku tepla a chladu. Ročná úhrada
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za služby bola dohodnutá v sume 2 004.00 Hur /slovom; dvciisícilyri F-ur/, 4o je suma bez
dane z. pridanej hodnoty, z toho:
a) roCná paušálna úhrada za odvoz a likvidáciu odpadu, studenú vodu a odpadovú vodu.
dodávka chladu v sume 549,60 Fur /slovom: pätstoStyridsaťdcväť Fur a šesťdesiat
centov/, čo je suma bez dane z pridanej hodnoty,
b) platba za elektrickú eiKrgiu a dodávku tepla v sume I 454,40 Fur /slovom: tisic
štyristopäťdesiatStyri Eur a štyridsať centov/, čo Je suma bez. dane z pridanej hodnoty,
K cene úhrady za služby sa bude účtovať daň z pridanej hodnoty v zmysle platných
právnych predpisov, Vý-počet úhrad za služby je stanovený v prilohc č. I tohto dodatku.
4, Nájomca sa zaväzuje uhrádzať prenajimaieľovi v dohodnutej výške úhrady za služby
spojené s nájmom, deťinované v ods. 3 tohto článku a ďalej Speciťikovaité v prilohc č. I
tohto dodatku, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku v pravidelných mesačných
platbách vopred v sume 167,00 Fur /slovom: stoScsťdesiatscdcm Fur/ mesačne, čo je
suma bez dane z pridanej htxlnoty. K cene služieb spojených s užívaním predmetu nájmu
sa bude účtovať daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov, l.thrada za
služby a daň z pridanej hodtuňy budú platené na základe dohody o platbách služieb na
kalendárny rok podľa § 75 ods. 2 pism b/ zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni ne.skoršich predpisov v termíne do 5. dňa príslušného kalendárneho
mesiaca.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že pre vyíičtovanie .skutočne spotrebovaných energií
prenajimateľ vystaví polročiK vyúčtovaciu faktúru, s lehotou splatnosti 14 dni, za
skutočne spotrebovanú elektrickú energiu v príslašnom kalendárnom polroku, vystavenú
a odoslanú prenajímateľom nájomcovi do 20. dňa nasledujúceho me.siaca po skoirčeni I.
polroku a faktúru za II. polrok za skutočne spotrebovanú elektrickú energiu a ročné
vyúčtovanie tepla a chladu do 20. dňa nasledujúceho mesiaca po skončení kalendárneho
roku.“

Článok II.
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy č. 9/2011 m dňu 27. 04. 2011 v zjteni neskorších
dodatkov zostávajú v platnosti nezmenené,
2. Tento dtxlatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
01. 03. 2014 podľa ustanovenia § 47a oids. 2. zákona Č. 546.'20I0 Z. z_. ktorým sa dopĺňa
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v ziteni neskorších predpisov a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony.
3. Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch splatnosťou originálu, každá zo
zmluvných strán obdrži po dvoch vyhotoveniach.
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4 Obidve zmluvné strany uzavierajú tento dodatok k zmluve slobodne, vá^jie a bez tiesne a
vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je pre nich uiiitý a zrozumiterný.

/
v nrati.slave. dňa:

V Rratisluve. dňa;

OM

iiig.
ŕ. lozci v iiyinnniMiy, ini(mei

k. konateľ

/
I.
Dodatok zverejnený dňa:

25

O2 1

Prílohy; I. Výpoítový list slui^iefo spojených s nájmom
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Príloha £. I
k dodatku e. 3 NZ 9C 01 1

/

1. Výpoíto\’>' list ithrad za služby spojené s nájmom

a)

Paušálne úhrady
K otna uhrm b v l:ur b c / Itl’M

Proti služby

Odvoz a likvidácia odpádu
Voda 'ImJ'rnes. x 0.4J59 Ľur 'm J'
Odpadová voda 'vlotné 2m3' niec x U. V2I6 Eur'm3
Podavka chladu I B,83 m2 x 20.41 Eur'mľ'rok
PwUbie úhrad) tpohí

b)

M c u t n i úliroda v hur l)c/ Pf*l<

120,00
22.80
21,60
385.20
549.60

10,00
1,90
1,80
32,10
45.80

Platby

Proh slutb)
1 IckirKkáenersia 'KOkWhxO.134 Fur/kWh
tXidávka lepia >0,7 CJ/mex. x 20,- E u r^ E ’
PUlb) xpolu Ice/ DPH
1ihrady a xluítry celkom b c/ DPH

Rotná úhrada
v Eur bez DPH
1 286.40
168,00
1 454.40
2 004,00

Mevatná úhrada
v Eur bez DPH
107.20
14,00
I2 IJ0
167,00

K uhraditm /a sliitby tpoycnŕ %náimom u butk útloviil' dab t. pndanc) hodmKy v /mvKlc platných prácnych
prrdpmic

V B ratislace. dbá 30 01 2014

PRESC'"

fš

á á t.v
SAllSi*
bi

rrjT.

M arián

Ing J iv rľ C h y n o ra n s k ),

riaditcr
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D odatok č. 4
k zm lu v e o n á jm e n e b y to \ý c h p riesto ro v i . 9 /2 0 1 1 zo d ň a 2 7 .0 4 . 2011
ZmluMič strany;
Prenajímatcr:

Správa telový chovných a rekreačných zariadení hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy
Sídlo: 831 04 Bratislava. Junácka ul. 4
/.astúpenv: Ing. Jozefom Chynoranským, riadíterom
IČO; 00 179 663
DlC: 2020801695
IC DPH: SK202080I695
Bankové spojenie: VUB a. s.. Bratislava • centrum
Číslo účtu: 42934012/0200
IBAN SK85 0200 0000 0000 4293 4012
BIC: SUBASKBX
príspevková organizácia zriadená Hlavným mestom SR Bratislava na
základe zriaďovacej listiny zo diia 16. 11. 2006
(ďalej len ..prenajimaieP')

Nájomca:

PRF.SSO Plus s.r.u.
Sídlo: Farského 20, 851 01 Bratislava
Zastúpená: Mariánom JeJ.ikom. konalerom
lCO:45 321 671
DIČ: 2022952063
IC DPH: SK2022952063
Bankové spojenie: Tatra banka. a.s. Bratislava
Číslo účtu: 2922830122/1100
IBANSK2I 1100 0000 0029 2283 0122
B iť: T A l RSKBX
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
odd.: Sro, vl. é.: 62252/B
(ďalej len „ntyomea“ alebo „zmluvné strany” )

uzatvárajú
po vzájomnej dohode nasledovný dodatok é. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.
9/2011 zo dňa 27. 04. 2011, ktorej predmetom nájmu sú nebytové priestory nachádzajúce sa
v hale 1. Zimného štadióna O. Nepelu. Odbojárov 9 v Bratislave za účelom prevádzkovania
predajne novín, časopisov, tabakových a iných výrt>bkov.

Článok I.
N ájom né a služby spojené s nájm om

-3 6
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V zmysle Cl. VIII. ods. I zmluvy o nájme ncb>lových priestorov č. 9/2011 zo dňa 27. 04.
2011 a na základe prehodnotenia spotreby a cien energii sa s platnosťou od 0 1 .0 3 .20IS meiii
ČI. III. od.s. .3, 4 a 6 zmluvy nasledovne:
..3. Prcnajiinateľ zabezpefí pre nájomcu nasledovné služby; odvoz a likvidáciu odpadu,
elektrickú energiu, studenú vodu, odpadovú vodu. dodávku tepla a chladu. Roéná úhrada
za služby bola dohodnutá v sume 2 019,60 Hur /slovom: dvetisíc devätnásť Eur
a Šesťdesiat centov/, éo je suma bez dane z pridanej hodtutty, z toho:
a) roiná pauSálna úhrada za odvoz a likvidáciu odpadu, studenú vodu a odpadovú vodu.
dodávka chladu v sume 603,60 Eur /slovom: šcsťstoiri Eur a šesťdesiat centov/, čo je
suma bez dane z pridanej hodnoty,
b) platba za elektrickú energiu a dodávku tepla v sume 1416.00 Eur /slovom; tisic
štyristošesinásť Eur /, čo je suma bez dane z pridanej hodnoty.
K cene úhrady za služby sa bude účtovať daň z pridatKj hodnoty v zmysle platných
právnych predpist>v. Výpočet úhrad za služby je stanovený v prílohe č. I tohto dodatku.
4. Nájomca sa zaväzuje uhrádzať prenajimatcfovi v dohodnutej výške úhrady za služby
spojené s nájmom, definované v ods. 3 tohto článku a ďalej špecifikované v prílohe č. I
tohto dodatku, ktorý- tvorí ncoddelitcrnú súča.sť tohto dodatku v pravidelných mesačných
platbách vopred v sume 168.30 Eur /slovom: slošesťdcsíatoscm Eur a tridsať centov/
mesačne, čo je suma bez darte z pridanej hodnoty. K cene služieb spojených s uživanim
predmetu nájmu sa bude účtovať daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych
predpisov. Úhrada za služby a daň z pridanej hodnoty budú platené na základe dohody
o platbách služjeb na kalendárny rok pudla § 75 ods. 2 pism. b/ zákona č. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskoršich predpisov v termíne do 5. dňa príslušného
kalendárneho mesiaca.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že pre vyúčtovanie skutočne spotrebovaných energií
prenajímatcr vystaví polročne vyúčtovaciu faktúru, s lehotou splatnosti 14 dni, za
skutočne spotrebovanú elektrickú energiu v príslušnom kalendárnom polroku, vystavenú
a odoslanú prenajímaterom nájomcovi do 20. dňa nasledujúceho mesiaca po skončení I.
polroku a faktúru zii II. polrok za skutočne spotrebovanú elektrickú energiu a ročné
vyúčtovanie tepla a chladu do 20. dňa nasledujúceho mesiaca po skončení kalendárneho
roku.“

Článok II.
Závereéné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy č. 9/2011 zo dňa 27. 04. 2011 v zneni neskorších
dt>datkos zostávajú v platnosti nezmenené
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinttosť dňom
01. 03. 2015 podľa ustanovenia § 47a ods. 2. zákona č. 546>'20I0 Z. z_. ktorý-m sa dopĺňa
zákon č. 40/1964 Zb. (žbčiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony.
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.3, Tcnuí dodatok sa vyhotovuje v Štyroch rox-nopisoch splatitosťou originálu, ka^dá zo
/mluvnych strán obdrti po dvoch vyhotoveniach.
4 Obidve /ntluvné strany uzavierajú tento dodatok k /inluvc slobodne, vážne a bez tiesne a
vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je pre nich určitý a zrozumiterný.

V Bratislave, dúa

3 'J <J i

V Bratislave, dňa:

1C

(í O •

i s.r.o,
IRAtlSUtV*
71
U063

Marí

IXidatok zverejnený dňa

Ing. Jozef Chynoransky, n.itniei

■atcí

O
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ľrilohy I. Výpočtový list služieb spojených s nájuKim
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ľrítohat. I
k dodatku fi, 4 NZ 9/2011

l, Výpoítový list úhrad m služby spojené s nájmom

a)

ľau&áinc úhrady

Kufna lihraila v Eur ber DPM
Druh služb>
Odvoz a llkviiiacb odpadu
120.00
22.80
Voda •ImJ/mes. x 0.9359 Eur /m3.'
21.60
Odpadová voda stoCné 2m3'mcs. x 0,9216 Eur'm3
Dodávka chladu I8.S3 m2 x 23.30 Kur'mľrok.
439,20
PiuUlne úhrady sj»lu
603.60

b)

M e u f n í ulirailii v E u r b e z DPtH

10.00
1.90
1.80
36.60
50.30

Platby

Druh slu2by
i:icktrKka energia ‘800 kWh x 0.130 EuriVWh'
Dodávka lepia iO,7 OJ 'ines x 30,- Eur/Gľ
Platby spohí bez DPM
1Ihrady za slu2by ceUkOm bez DPI!

Koéna úhrada
v Eur bez DPM
1 248.00
168.00
1 416.00
2 019.60

Mcsaéna úhrada
v Eur bez DPM
104.00
14.00
118.00
■68. .30

K uhradam a slutb> spojené s nájmom sa bude uétovai' daA z pridanej hodnoty v /mysle pliUnych pravnyeh
predpisov

V' Bralislavc. dňa 30. 01. 201$

PRES«^
r«nMlét
M anan

Ing. Jo z e f C liynoninskýl nadileľ
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» u d a t o k č . 5/04I/20I6/N
k Z m luv e č. 9/2011 o n ájm e nebytových priestorov
____________uzatv oren ej d ň a 27.04.2011____________
Zmluvné strany:
I. Prrnajimatcr:

Správa telovýchovných a rekreaéných mriadeni
hlavného mesta Slovenskej rrpublikv Bratislavy
so šidlom:
Junácka 4. SJI 04 Bratislava
konajúci:
Ing. ľeter Vojtko. riaditeľ
právna forma, príspevková organizácia zriadená hlavným mestom SR
Bratislavou na základe zriaďovacej listiny zo dAa 16.11.2006
IČO:
00 179 663
DIČ:
2020801695
IČ DPH:
SK202080I695
bank. spojenie: VCB, a.s., Bratislava
číslo účtu:
SK85 0200 OOOOOOOO4293 4012
BIC;
SUBASKBX
(ďalej len „Prcnajimater“)

2. N ájom ca:

PRKS.SO P lu s s,r.o .

so sídlom:
konajúci:
registrácia:

Farského 20, 851 01 Bratislava
Manán JcJJk, konateľ
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
odd.; Sro, vloíka č.: 62252/B
IČO;
45 321 671
DIČ:
2022952063
IČ DPH:
SK2022952063
bank. spojenie: Tatra banka. a. t.
číslo účtu:
SK2I 1100 0000 0029 2283 0122
BIC:
TATRSKBX
(ďalej kn „Nájomca“ a spolu s Prenajímateľom ďalej len .Ú6mluvné strany")
sa doltodlí na prijatí toltto Dodatku č. 5/04I/20I6/N k Zmluve č. 9/2011 o nájme nebytových
priestorov uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami dún 27.04.2011 (ďalej len „Zmluva"), predmetom
ktorej je prenájom nebytových priestorov na Zimnom ttadíónc O. Nepelu. Odbojárov 9, Bratislava za
účelom prevádzkovania predajitc novín, ča.sopisov. tabakových a iných výrobkov (ďalej len ..Dodatok
& S"), s nasledovným obsahom:
ČI. I.
Predmet Dodatku č. 5
1.1. Dodatok č. 5 sa vyhotovuje z dôvodu prehodnotenia skutoéitej spotreby Nájomcu a cien energii
s platnosťou odo dha 0I.03J0I6.
1.2.

Na základe skutočnosti uvedených v ČI. I. ods. l.l Dodatku č. S sa doterajái ČI. III. ods. 3.
Zmluv y s platnosťou odo dAa 01.03.2016 ru$i a nahrádza sa odsekom s naslethtvným znením:
„i. Prenajímateľ zabezpečí pre n^omcu misletiavní služby: oävoz a likvidáciu odpadu,

elektrickú enerftiu. studenú vodu. itdpadovú ntdu. dodávku tepla a chladu. Ročnú úhraila za
Dnmdie sMi.mMt
S T A R Z a n iE .s s o tW M «

S m a lrr

v
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sluihv hala ílohodnulá v^ume 2.079,60 EVR (slovom ifvelisicseJemdeskilílei'ál’ eur
a iesťJesial centov), čo je suma bez Jane : pridanej luxlnoty, z toho:
ročná paufálna úhnula m ttJ\t>z a likvidáciu ixlpadu. studenú vodu a odpadovú vodu.
dodávka chladu v sume 663,60 EUR (slovom ieststoiesťdesiattri eur a .lesidesiat centov), čo
je suma bez dane z pridanej hodnoty,
platba za elektrickú energiu a dodávku tepla vsunie 1,416,00 El!R (slovom tisic
ItyristolestnAsť eurj, čo je suma bez dime z pridanej hodnoty
K cene úhrady za sluiby sa bude účtovať daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych
predpisov. Výpočet úhrad za sltäbyje stamsvený v prílohe č. 2 tejto zmluvy

1.3.

Na základe skutoCnosti uvcdcnveh v ČI. i. ods. l.l Dodatku £. 5 sa doterajii ČI. III. ods. 4.
7.mluvy s platnosťou odo dáa 01.03.2016 rukí a naiirádza sa odsekom s na.sledovnym znením:
„4, Nájomca sa zavazuje uhrcukať prenajimateľovi v dohodnutej výike úhrady za sltdby
spojené s nájmom, definované v ods. 3 tohto článku a ďalej ipecifikované v prílohe č. 2 tejto
zmluvy ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dmiatku v pravidelných mesačných platlxich
vopred v sume I73J0 E l’R (slovom stosedenulesialtri eur a tridsať centov) mesačne, čo je
suma bez ilane z pridanej htxinoty. K cene sluíieb spojených s uiívaním predmetu nťgmu sa
bude účtovať daň z pridanej luxlnoty v zmysle platných právnych predpisov. Úhrada za sluiby
a daň z pridanej hodnoty budú platené na základe dohody o platbách sluíieb na kalendárny rok
podľa $ 75 ods. 2 zákona č. 222(2004 Z z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskarSích
predpisov v termíne do 5. dňa prĹsíuiného kalendárneho mesiaca“.

1.4.

Na základe skuloCnosti uvedených v ČI. I. ods. l.l Dodatku £. S sa dotcrajkia Príloha £. 2
Zmluvy splatnosťou odo dňa 01.03.2016 rukí a nahrádza sa novou Prilobou i. 2 tvoriacou
prílohu Dodatku i. 5.
ČI. II.
Z á v c rc ŕn é u sta n o v en ia

2.1.

Dodatok C. S nadobúda platnosť dtWnn jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť
dňom 01.03.2016. t.j. dňom neskorkím po dni jeho zverejnenia na wcbovom sídle Prcnajimatcra
v zmysle usl. § 47a ods. 2 zákona i. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení susl. § 5a
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

2.2.

Dodatkom £. 5 nie sú dotknutá ostatné ustanovenia Zmluvy v znení prcdcbádzajúcícb dodatkov.

2.3. Za ú£clom odstránenia prípadných pochybnosti v doručovaní sa Zmluvné strany dohodli, ie
písomnosť ktorejkoľvek zo Zmluvných strán súvisiaca s Dodatkom č. 5 sa považuje za
doručenú drulicj Zmluvnej strane najitcskôr v piaty deň txlo dňa jej odoslania jednou zo
Zmluvných strán na adresu druhej Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví Dodatku £. S, alebo na
inú adresu známu odosielateľovi aj vtedy, ak sa písomnosť vráti sp&ť odosielateľovi ako
adresátom neprevzatá, resp. ako nedoručiteľná.
2.4.

Dvxialok £. 5 je vyltotovený v kly ruch rovnopisoch, z ktorých Prenajímateľ dostane dva
rovnopisy a Nájomca dva rovnopisy.

2.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si IXrdatok č. S riadne prečítali, súhlasia sjeho obsahom,
vyhlasujú, že Dodatok C. S je uzavretý na základe slobodnej a vážnej vňle. nie v tiesni ani za
nápadne nevýhodných podmieimk, a na znak súhlasu Dodatok £. S podpisujú.

OnMt VMI/WltiT«
stAHzarMssonuitf*

4^
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v Bmislavc. <iAa
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V' Rratíslavc. <ifw
ľrcnajimaler;

f

PRFí
_
Mariialle}ik
konatef

Správa Iclovvchovn;
hiavnŕhu mcvta Sloi
la|>. Pelcr Vojiko
riadiieľ

iíných lanadeai
iblikv BratisUv)

Prílohy:
I. Výpo4(ový list služieb vpojcných s nájmom
tXidatok /vercjncný:

OXKdt« VMľWlUf
siMtzamuopUti*

• >a<
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Príloha č. 2 k zmluve o nájme č. 9/2011 v znení IXxlaiku 6. 5

I. V'ypoilovv' list úhrad za služby spojené s nájmom

a)

Pauiálnc úhrady

Roénä úhrada v Eur bez DPH
OnilnhiJtby___________
Odvoz a likvkUcia odpadu
120.00
Voda im J/tnes. a 0.9359 E u r/m3/
22,80
Odpadovú voda 'Stoenó 2m3>'mcs. x 0 , 9216 Eur/m3
21,60
P o d iv ia chladu /I8.S3 m2 x 26.48 Eur.'m2/rok,'
dÚOJO
PauUlne úhrady spolu
663,60

b)

Mesainá úhrada v Eur bez DPH

10.0«
1,90
1,80
41.60
55.30

Phub)

Druh sluZbv
Elekukki energia , 800 k Wh x 0.130 EurliWh
P o d iv ia tepla ^ .7 OJ/mcs x 2«,- Eur''Gi'
Platby spolu bez DPIÍ.
Úlirady za shiiby celkom bez DPH;

Roíná úhrada
v Eur bez DPI!
T 248,00
168.00
1416,00
2 079.60

Mevatni úhrada
v Eur bez DPH
104,00
14.00
118.00
173.30

K úhradám za služby spojené s nájmom sa hudc úélovať daA z pridanej hodnoty v zmysle platných
právnych predpisov.
V Bratislave. dAa

9 -ľ.

v Bratislave. dAa ,

Nájomca:

Prcnajímairľ:

PRžX «/ ^itts s.r.o.
Marián Ježik
konateľ

Správa tetuvýchavaý
hlavného mesta Slovv^.
Ing. Peter Vojtko
(
riaditeľ

tXabMt STHIOOIVN
STARzartussoiSoiia

énych zariadení
btiky Bratislavy
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D odatok č. 6/026/2017/N
k Z m luve č. 9/2 0 1 1 o nájm e nebytových priestorov
___________ u /a tv o rc n c j d ň a 27.04.2011___________

1. Prcnajimalcr;

S p rá v a telo v ý ch o v n ý ch a r r k r r a ŕ n ý c h /a r ia d c n i
h la v n é h o m e sta S lovenskej re p u b lik y B ratislav y

so šidlom:
Junácka 4, 831 04 Bratislava
konajúci:
Ing. Peter Vojtko. riadítcr
práv na forma: príspevková organizácia /riadená hlavným mestom SK
Bratislavou na základe zriaďovacej listiny zo dAa 16. II .2006
IČO:
00 179 663
DIČ2020801695
IČDPII
SK202080I695
bank. spojenie: VÚB. a.s.. Bratislava
íisloúítu:
SK85 0200 OOOOOOOO4293 4012
BIC:
SľUASKBX
(ďalej len ..Prenajímatcr')

2.

.Nájomca;

PRKSSO Plus s.rai.
so šidlom:
Karského 20, 851 01 Bratislava
konajiici.
Marián Ježik. konateľ
registrácia:
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
odd.: Sro. vložka C.: 62252/B
IČO:
45 321671
DIČ;
2022952063
IČ OPII
SK2022952063
bank. spojenie: Tatra banka, a. s.
číslo úitu:
SK2I 1100 0000 0029 2283 0122
BIC:
TA I RSKB.X
(ďalej len ..Nájomca" a spolu s Prenajímateľom ďalej len ..i^mluvné strany")

sa dohodli na prijatí tohto Dodatku č. 6/026/2016/N k Zmluve č. 9/2011 o nájme nebyiových
priestorov uzalviHcncj medzi Zmluvnými stranami dAa 27.04.2011 (ďalej len ../.mluva"). predmetom
ktorej je prenájom nebytových priestorov na Zimnom itodióne O. Nepelu. Odbojárov 9. Bratislava za
učekm prevádzkovania predajne novín, časopisov, tabakových a iných výrobkov (ďalej len ..Dodatok
č. 6"), s nasledovným obsahom:
ČI. I.
Predmet Dmiatku i. 6
1.1.

Dodatok č. 6 sa vyhotovuje z dôvodu prehodnotenia skutočnej spotreby Nájomcu a cien energii
s platnosťou odo dAa 01.03.2017,

1.2.

Na základe skuločíHtstí uvedených v ČI. I. ods. l.l IXxintku č. 6 sa doterajíi ČI. III. ods. 3.
Zmluvy s platnosťou odo dAa 01.03.2017 ruií a nahrádza sa odsekom s nasledov ným znením:
„3 PrenigíttMlel mhezpeči pre nt^omcu mutetíovné siuihy: itdvoz a likvidáciu odpadu,

elektrickú energiu, iludenú vodu. odpadovú nulu. dockivku tepla a chladu. RoCttá úhrada za
staa/a nussortnif*

s« m w <
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služhy M a tiaMinutá r.lume 1.814JO F.ľR íflonm luko.fem.Ho.ttniml‘ tur aSnriäiať
cenliiv). čo je \unui h t: Jane z pridanej hadnaty, r loho:

ročná ptudálna úhriuia za odvoz a likvidáciu odptulu. studenú vxtdu a odpadovú rodu.
dotlíh-ka chltklu v sitme $90.40 El'K tstovom páťstodevatdesiat eur aityridsať centov), čo Je
suma hez dane z prulane) Mútoty.
h) platha za elektrickú energiu atlodthku tepla v sume 1.224.00 El'K islovom tisk
dvestodvadsaťitiri Eur), čo Je .suma hez dane z pridanej hodnoty
K cette úhrady za služby sa hude účtovať liiň z pridanej hodnoty v zmysle platnyeh právnych
predpisov Výpočet úhrad za službyJe staiKivený v prílohe č. 2 tejto zmluvy
1.3.

Na základe skutoíností uvedených v ČI. 1. ods. l.l [)odaiku £. 6 sa doierajii ČI. III. ods. 4.
/mluvv s platnosťou odo dňa 01.03.2017 ru&i a nahrádza sa odsekom s nasledovným znením:

„4 Sájomca sa zavazuje uhrtidzať prenegimateľovi v dohodnutej vy-ike úhrady za služby
spojené s nájmom, definované v ods J toltto čltinku a ďalej .ipecifikované v prílohe č 2 tejto
zmliny. ktorá tvori neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku v pravidelných mesačných platbách
vopred v sume ISI.20 El'K (slovom stopaťdesiatjeden eur a dvadsať centov) mesačne, čo Je
suma bez dane z pridanej hodiwfy K cene služieb spojených s užívtmím predmetu nájmu sa
bude iičtovať dah z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov, l/hrada za služby
a daň z pridanej hodnoty budú platené na základe dohody o platbách služieb na kalendárny rok
podľa ^ 75 ods. 2 zákona č. 222.'2004 Z z. o dani z pridanej hodnoty v zneni ne.skoriich
predpisov v termíne do 5. ilňaprisluiného kalendárneho mesÚKa“.
1.4

Na základe skuloinosti uvedených v ČI. I. ods l.l Dodatku
6 sa doterajšia Príloha č. 2
/mluvv splatnosťou odo dňa 01.03.2017 tuší a nahrádza sa novou Prílohou {. Z tvoriacou
prílohu Dodatku i, 6.
ČI. II.
7>ávrrefné u sta n o v en ia

2.1.

Dodatok t. 6 itadohťtda platnosť dňom Jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a úiinnosť
dňom 01.03.2017, l.j. dňom neskorším po dni jeho zverejnenia na wcbovom sídle Prenajímateľa
v zmysle usl. § 47a ods. 2 zákona i. 4(VI%4 Zb Občiansky zákonník v spojení susl.§ 5a
zákona £. 21 l.20tW Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

2.2.

IXulatkom £. 6 nie sú dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy v znení predchádzajúcich dodatkov.

2J . Za úíekrm odstránenia prípadných pochybnosti vdoruéovaní sa Zmluvné strany dohodli, ic
písomnosť ktorejkoľvek zo Zmluvných strán súvisiaca s Dodatkom é. 6 sa povaZuje 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 t. 6. alebo na
inú adresu známu odosielateľovi aj vtedy, ak sa písomnosť vráti späť odosielateľovi ako
adresátom neprevzatá, resp. ako nedoručiteľná.
2.4

Dodatok č. 6 je vyhotovený v štyroch roviurpisoch, z ktorých Preiujimateľ dostane dva
rovnopisy a Nájomca dva rovnopisy.

2.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 6 riadne prečítali, súhlasia sjeho obsahom,
vyhlasujú, že Dodatok č. 6 je uzavretý’ na základe slobodnej a vážnej vôle. nie v tiesni ani za
nápadne iKvýhodných podmienok, a na znak súhlasu Dodatok č.6 podpisujú.

□aUu4< MUfc'tOlT.«
st AOZa nt£s.sopw >I u
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V Bratislave. dAa .

v B ra tislav e . dAa

Prenajimater:
J9 S .r.o.

I

; i l U BA

yM Pítamon
PRKSS'

Maríái
konáte

S p rá v a telov-vchovn;
hlav nehu ine$la S lovrr

Ing. Peter Vujiku
riaditer

Prílohy.
I. Výpoítovv list stu>jcb spojených s nájmom
Dodatok rvcrejncný.

iiuawár s«r>/roir.v<

STA«/*nuísson«>i»

eni
v Bratislavy
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Príloha C. 2 k miluvc o nájme C. 9/2011 v /neni IXxlaiku C. 6

I. V> p<>ŕto\> liit úhrad /a služby spojené « nájmom

KoCna úhrada
Dmh ilužby
Odvo/ a likvidácia odpadu
Voda :7m3.'mcs. x 0,8455 Eur m J/
Odpadová voda stoéné 2m3'mcs x 0.8942 Eur.'m3
Dodivka chladu 18.8.3 m2 x 22,73 Eur'm2'ruk'
PauUlne úhrady spolu

b)

v ťur b c / DPH
120.00
20.40
21.60
428.40
590.40

Mevaina uhradí v bur bc/ DPH
10.00
1.70
I.XO
35.70
49.20

Plalb)

Druh skibby
Elektrická energia '800 kWh x 0.110 F iirktkh
Dodávka tepla /0.7 G j'm es x 20,- Eui 'GJi'
Platby spolu b c/ DPM

Ruina úhrada
v Eur bc/ DPH
1 056.00
168.00
1 224,00

llhrad> r» slu2in ccBuMn b c/ DPH

I RU.40

Mcsaina úhrada
v E u rb e/ DPH
88.00
14.00
102.00
1 5 1 .»

k uliridiim /a služby spojené s nájmom sa bude uítovať daá / pridanej hodnoty v /mysle platných
právnych predpisov
V Bratislave, dán

,

V Bratislave, dfta...........

Nájnmea:

Prenajimateľ:

PB
fit

S.r.o.
t'SlAV*

Oo

<2MS»«

pre :ss

Marián
konalcr

Správa telovýrliovi
hlavného mesta .Sl<
Ing. Peter Vojtko
liaditeľ

Oui*at ufoa/airx
SŤAH/ a ntr.sso nui • i •

nych /ariadcni
rlikv Bratislasy
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Výpis
zo ZOOM videokonferencie zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu
a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 02.02.2021

k bodu
Návrh na schválenie Dodatku Č.7/.../2021/N na predĺženie doby nájmu o 1 rok pre nájomcu
PRESSO Plus s.r.o., Farského 20, Bratislava, na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu ako prípad
hodný osobitného zreteľa
Návrh uznesenia
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta odporúča MsZ
schváliť návrh na uzatvorenie Dodatku č. 7/.../2021/N na predĺženie doby nájmu o 1 rok pre
nájomcu PRESSO Plus s.r.o.. Farského 20, Bratislava IČO 45321 671, na obdobie od 01.03.2021
- 28.02.2022 za účelom prevádzkovania predajne novin, časopisov, tabakových výrobkov
a doplnkového tovaru na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu za ročnú cenu nájmu 3 991,82 Eur
bez dane z pridanej hodnoty, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 pism. c)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v zneni neskoršich predpisov a s podmienkou:
Dodatok č. 7/.../2021/N bude nájomcom podpisaný do 30 dni od schválenia uznesenia
v mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že Dodatok č. 7/2021/N
nebude nájomcom v uvedenej lehote podpisaný, toto uznesenie strati platnosť.
Hlasovanie:
prítomní: 10, za: 10, proti: O, zdržal sa: O
Návrh uznesenia bol prijatý.

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v Bratislave, 02.02.2021

