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Kód uzn.: 5.3 
5.3.2 
5.3.5 

 
Návrh uznesenia 

 
 

     Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje    
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 258/2009 Z. z. zo 
dňa 16. 06. 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších  predpisov  dodatok  č.  1  k zmluve  o nájme  nebytových priestorov  č. 3/2012  zo dňa 
16. 04. 2012, k rozšíreniu predmetu nájmu o plochu 172,31 m² na Zimnom štadióne Ondreja 
Nepelu v Bratislave, pre Slovenský zväz ľadového hokeja, o. z., Trnavská cesta 27/B, 831 04 
Bratislava, IČO 30845386, v trvaní odo dňa uzatvorenia dodatku č. 1 na dobu neurčitú,  za ročné 
nájomné 12 061,70 Eur bez dane z pridanej hodnoty, 
 
s podmienkou: 
 
Dodatok č. 1 k zmluve bude nájomcom podpísaný do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok č. 1 k zmluve v tejto lehote 
nebude podpísaný nájomcom, toto uznesenie stratí platnosť. 
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Dôvodová správa 
 
PREDMET: 
Schválenie dodatku č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3/2012 zo dňa 16.04.2012 
na rozšírenie predmetu nájmu o 172,31 m2, skladový priestor na prvom podzemnom podlaží 
Zimného štadióna Ondreja Nepelu, Odbojárov 9, Bratislava, pre Slovenský zväz ľadového hokeja, 
o.z.  
 
ÚČEL ROZŠÍRENIA NÁJMU: 
Užívanie skladového priestoru pre potreby štátnej športovej reprezentácie v ľadovom hokeji. 
 
DOBA NÁJMU:  
Odo dňa účinnosti dodatku na dobu neurčitú. 
 
NÁJOMNÉ ZA ROZŠÍRENÝ PREDMET NÁJMU: 
12 061,70 Eur bez dane z pridanej hodnoty za rok. 
Navrhovaná výška nájomného je v súlade s rozhodnutím primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 28/2011, tab. č. 100, pol. 23a II. výrobná a skladová činnosť - cena 70,00 Eur/m²/rok bez dane 
z pridanej hodnoty, čo v prepočte za 172,31 m² predstavuje sumu 12 061,70 Eur ročne bez dane 
z pridanej hodnoty. K cene nájmu sa účtuje daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych 
predpisov.  
 
SKUTKOVÝ STAV:  
So Slovenským zväzom ľadového hokeja, o. z. máme uzatvorenú nájomnú zmluvu č. 3/2012 zo 
dňa 16. 04. 2012 za účelom užívania skladového priestoru na 1. nadzemnom podlaží  Zimného 
štadióna Ondreja Nepelu o ploche 8,51 m². Uzatvorenie zmluvy pre SZĽH, o. z., ako prípadu 
hodného osobitného zreteľa bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy č. 522/2012 zo dňa 29. 03. 2012 za cenu 70,00 Eur/m²/rok bez dane z pridanej 
hodnoty, čo je v prepočítaní za 8,51 m² ročná suma 595,70 Eur bez dane z pridanej hodnoty. 
Zmluva bola uzatvorená od 1. mája 2013 na dobu neurčitú. Nakoľko kapacita skladu na 
uskladnenie materiálu pre potreby štátnej športovej reprezentácie v ľadovom hokeji už nájomcovi 
nepostačuje, nájomca nás požiadal o možnosť prenájmu ďalšieho skladového priestoru 
nachádzajúceho sa na prvom podzemnom podlaží o ploche 172,31 m².  

 
Návrh dodatku č. 1 k zmluve o nájme č. 3/2012 zo dňa 16.04.2012 obsahuje nasledovné: 
- zmena sídla občianskeho združenia na Trnavskú cestu 24/B, 831 04 Bratislava,  nakoľko v čase 

podpisovania zmluvy mali sídlo na Junáckej č. 6, 
- rozšírenie predmetu nájmu o ďalší sklad o ploche 172,31 m2 ,  
- doba nájmu  - odo dňa uzatvorenia dodatku na dobu neurčitú, 
- ročná cena nájmu za rozšírený predmet nájmu - 12 061,70 Eur bez dane z pridanej hodnoty 

a celková ročná cena nájmu za dva skladové priestory - 12 657,40 Eur bez dane z pridanej 
hodnoty. Mesačná splátka nájomného za celý predmet nájmu bude 1 054,78 Eur bez dane 
z pridanej hodnoty. 

- úhrada sa služby spojené s užívaním – úhrada za spotrebu elektrickej energie  podľa skutočnej 
spotreby nameranej na podružných meračoch, nainštalovaných v rozšírenom predmete nájmu, 
v cenách platných pre prenajímateľa.  

    Návrh dodatku tvorí prílohu č. 1 tohto materiálu.  
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 Vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhujeme schváliť uzatvorenie dodatku č. 1 k zmluve 
o nájme nebytových priestorov č. 3/2012 zo dňa 16.04.2012 k rozšíreniu predmetu nájmu o plochu 
172,31 m2, na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave pre  Slovenský zväz ľadového 
hokeja, o. z. ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
258/2009 Z. z., zo dňa 16. 06.2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
           Materiál bol zverejnený na internetovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy, na úradnej 
tabuli dňa 04. 10. 2013, na internetovej stránke STARZ-u a na úradnej tabuli STARZ-u dňa 04. 
10. 2013.  
 
            Materiál nebol prerokovaný v komisii finančnej stratégie a pre správu a podnikanie 
s majetkom mesta dňa 08. 10. 2013, nakoľko komisia nebola uznášaniaschopná.  
 
           Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR  Bratislavy č. 965/2013 zo dňa 10. 10. 2013 
Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta 
SR Bratislavy schváliť dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3/2012 zo dňa 16. 
04. 2012 k rozšíreniu predmetu nájmu o plochu 172,31 m² na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu 
v Bratislave pre Slovenský zväz ľadového hokeja, o. z., ako prípadu hodného osobitného zreteľa.  
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          Príloha č. 3 
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Príloha č. 4 

N á v r h  
Dodatok č. 1 

k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3/2012 
 
Zmluvné strany: 
 
Prenajímateľ:   Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy 
                         Sídlo: 831 04 Bratislava, Junácka ul. 4 
                         Zastúpený: Ing. Jozefom Chynoranským, riaditeľom 
                         IČO: 00 179 663 
                         DIČ: 2020801695     
                         IČ DPH: SK2020801695 
                         Bankové spojenie:  
                         Číslo účtu:  
                         príspevková organizácia zriadená Hlavným mestom SR Bratislava na základe  
                         zriaďovacej listiny zo dňa 16. 11. 2006  
                         (ďalej len „prenajímateľ“) 
 
Nájomca:         Slovenský zväz ľadového hokeja, občianske združenie   
                         Sídlo: 831 04 Bratislava, Trnavská cesta 27/B 
                         Zastúpené: Ottom Sýkorom, generálnym sekretárom SZĽH 
                         IČO: 30 845 386         
                         DIČ:  2020872799    
                         IČ DPH:SK2020872799                  
                         Bankové spojenie:  
                         Číslo účtu:  
                         Zapísané v registri občianskych združení Ministerstva vnútra SR  
                         č. spisu  VVS/1-909/90-73-11, zo dňa 4.7. 2013 
                         (ďalej len „nájomca“ alebo spolu „zmluvné strany“) 
 
     u z a t v á r a j ú  
 
po vzájomnej dohode dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3/2012 zo dňa 16. 
04. 2012, ktorej predmetom nájmu je prenájom nebytových priestorov na Zimnom štadióne O. 
Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave za účelom užívania nebytových priestorov ako skladových. 
 

Článok I.  
Predmet a účel nájmu 

 
V zmysle čl. VIII. ods. 1 sa zmluvné strany dohodli na rozšírení predmetu nájmu podľa článku I. 
ods. 1  zmluvy o nájme č. 3/2012 zo dňa 16. 04. 2012  o nebytový priestor - sklad č.1.B1.12.036A 
o ploche 172,31 m2 . 
 
Z tohto dôvodu sa s platnosťou odo dňa  účinnosti tohto dodatku mení článok I. ods.1 zmluvy 
nasledovne: 
„1. Prenajímateľ z titulu správy prenajíma nájomcovi za nižšie uvedených podmienok nebytové 

priestory nachádzajúce sa v objekte Zimného štadióna O. Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave, 
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katastrálne územie Bratislava – Nové Mesto, parc. č. 15142/1, súpisné číslo 1295, zapísaných 
na liste vlastníctva č. 1516 v celkovej výmere 180,82 m², z toho: 
a) skladové  priestory na 1. nadzemnom podlaží o výmere  8,51 m2  , 
b) skladové priestory na 1. podzemnom podlaží o výmere 172,31 m² 
(ďalej len „predmet nájmu“). Špecifikácia predmetu nájmu tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 
písm. A tohto dodatku zmluvy. Zameranie predmetu nájmu tvorí prílohu č. 2 tohto dodatku 
zmluvy“.         

       Článok II 
Doba nájmu 

 
Dodatok č. 1 sa uzatvára na dobu neurčitú odo dňa účinnosti tohto dodatku. 
 
      Článok III 

Nájomné a úhrada za služby spojené s nájmom  
 

      V zmysle rozšíreného predmetu nájmu podľa čl. I. ods. 1 tohto dodatku sa mení čl. III. ods. 1., 2., 
5. a 6. zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 3/2012 zo dňa 16. 04. 2012 nasledovne: 
 
„1. Ročné nájomné za predmet nájmu je  stanovené v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, 

dohodou zmluvných strán vo výške 12 657,40 Eur /slovom: dvanásťtisíc 
šesťstopäťdesiatsedem Eur a štyridsať centov/ bez dane z pridanej hodnoty, z toho: 
a) za skladový priestor č. 1.01.12.106 o výmere 8,51 m²  vo výške 595,70 Eur bez DPH, 
b) za skladový priestor č. 1.B1.12.036A o výmere 172,31 m² vo výške 12 061,70 Eur bez 

DPH.  
K cene nájmu sa bude účtovať daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov. 
Špecifikácia výšky nájomného je uvedená vo výpočtovom liste, ktorý tvorí neoddeliteľnú 
prílohu č. 1 písm. B tohto dodatku zmluvy. 

 
 2. Nájomca sa zaväzuje uhrádzať nájomné mesačne v sume 1 054,78 Eur /slovom: tisíc 

päťdesiatštyri Eur a sedemdesiatosem centov/, 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 bude nájomca uhrádzať na účet prenajímateľa vedeného vo                          
.                      , číslo účtu                na základe dohody o platbách nájomného na kalendárny 
rok podľa § 71 ods. 3 písm. a/ zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov v termíne do piateho (5.) dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 
Výpočet nájomného je uvedený vo výpočtovom liste, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č.1 
tohto dodatku.  
 

 5. Prenajímateľ zabezpečí pre nájomcu dodávku elektrickej energie. 
a) Pre skladový priestor podľa čl. I. ods. 1 písm. a) je stanovená ročná paušálna úhrada 

nákladov za poskytované služby spojené s nájmom v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. 
o cenách dohodou zmluvných strán vo výške 62,40 Eur /slovom: šesťdesiatdva Eur 
a štyridsať centov / čo je suma bez dane z pridanej hodnoty. K paušálnej úhrade za služby 
spojené s nájmom sa bude účtovať daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych 
predpisov. Paušálna úhrada za služby spojené s nájmom je uvedená vo výpočtovom liste, 
ktorý tvorí prílohu č. 1 písm. C tohto dodatku. 

b) Pre rozšírený predmet nájmu - skladový priestor podľa čl. I. ods. 1 písm. b) bude spotreba 
elektrickej energie účtovaná podľa skutočnej spotreby  nameranej na podružných 
meračoch elektrickej energie, ktoré prenajímateľ nainštaluje do rozšíreného predmetu 
nájmu.  
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6.  Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca bude hradiť prenajímateľovi náklady na spotrebu 

elektrickej energie nasledovne: 
a) za skladový priestor podľa čl. I. ods. 1 písm. a) - v mesačných splátkach vo výške 5,20 Eur 

/slovom: päť Eur a dvadsať centov/ čo je suma bez dane z pridanej hodnoty. K paušálnej 
úhrade sa bude účtovať daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov. 
Paušálna úhrada za služby a daň z pridanej hodnoty sa bude uhrádzať na účet 
prenajímateľa vedeného vo                    číslo účtu                  na základe dohody o platbách 
služieb na kalendárny rok podľa § 71 ods. 3 písm. b/ zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov v termíne do piateho (5.) dňa príslušného 
kalendárneho mesiaca.  Paušálna úhrada za služby spojené s nájmom je uvedená vo 
výpočtovom liste, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku. 

b) za rozšírený predmet nájmu – skladový priestor podľa čl. I. ods. 1 písm. b) mesačne, podľa 
skutočnej spotreby, v cenách platných pre prenajímateľa na základe faktúry prenajímateľa 
v prospech účtu prenajímateľa so 14 dňovou splatnosťou odo dňa vystavenia“. 

 
Nájomné podľa čl. III. ods. 2. a služby spojené s nájmom podľa čl. III. ods. 6 tohto dodatku 
bude prenajímateľ účtovať nájomcovi odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto dodatku.  

 
Článok IV.  

Záverečné ustanovenia 
 

1. Dodatok k zmluve o nájme je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, 
z ktorých každá zmluvná strana dostane dva rovnopisy.  
 

2. Ostatné ustanovenia zmluvy o nájme č. 3/2012 zo dňa 16. 04. 2012 zostávajú v platnosti 
nezmenené.  

 
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok k zmluve o nájme uzatvorili slobodne a vážne, nie  

v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, porozumeli mu a nemajú 
proti jeho forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 
4. Tento dodatok k zmluve o nájme nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia 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.  

 
5. Uzatvorenie dodatku k zmluve o nájme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 

písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona č. 258/2009 Z. z. 
schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. .................... dňa 
................. Odpis uznesenia MsZ č. .............. zo dňa ............... tvorí nedeliteľnú prílohu č. 2 
tohto dodatku.   

 
V Bratislave dňa                                                          V Bratislave dňa  
 
..............................................................                        ....................................................................... 
               Otto Sýkora                                                               Ing. Jozef Chynoranský 
     generálny sekretár SZĽH                                                             riaditeľ STARZ       
 
Dodatok k zmluve bol zverejnený dňa .................................. 



 9 

Prílohy: 1. Špecifikácia predmetu nájmu  a výpočtový list  
              2. Odpis uznesenie MsZ č....... zo dňa......... 
              3. Zameranie predmetu nájmu 

Príloha č. 1  
k dodatku č. 1 zmluvy o nájme č. 3/2012 

 
Prenajímateľ:   Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR  
                         Bratislavy 
                         Sídlo: 831 04 Bratislava, Junácka ul. 4 
                         Zastúpený: Ing. Jozefom Chynoranským, riaditeľom 
                         IČO:00179663 
 
Nájomca:          Slovenský zväz ľadového hokeja, občianske združenie  
                         Sídlo: 831 04 Bratislava, Trnavská cesta 27/B 
                         Zastúpené: Ottom Sýkorom, generálnym sekretárom SZĽH 
                         IČO: 30845386 

 
Špecifikácia  predmetu nájmu a výpočtový list  

  
A. Špecifikácia predmetu nájmu 

č. miestnosti,  účel využitia            výmera v m2 
1.01.12.106     sklad                                                                                                             8,51 
1.B1.12.036A  sklad                             172,31 
Nebytové priestory spolu:                180,82 
 

B. Výpočtový list úhrad nájomného 
 
prenajaté priestory             plocha v m2       sadzba nájomného                ročná úhrada                 mesačná úhrada 
                                                                          v Eur/m2/rok                   nájomného v Eur           nájomného v Eur 

sklad 1.01.12.106                   8,51                   70,00                            595,70                           49,64 
sklad 1.B1.12.036A            172,31                   70,00                       12 061,70                      1 005,14 

Úhrada za nájom bez DPH:                                                        12 657,40                     1 054,78                        
K cene nájomného sa bude účtovať daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov 
 

C. Výpočtový list paušálnych úhrad za služby spojené s užívaním nebytových priestorov 
 
paušálna úhrada za služby pre                              ročná úhrada v Eur           mesačná  úhrada v Eur 
skladový priestor č. 1.01.12.106 
o výmere 8,51 m² 

elektrická energia /40 kWh/mes x 0,130 Eur/kWh/       62,40                                5,20 
Paušálna úhrada bez DPH:                                                   
K paušálnej úhrade sa bude účtovať daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov. 
 
Spotreba elektrickej energie pre rozšírený predmet nájmu - skladový priestor č. 1.B1.12.036A o ploche 
172,31 m² bude účtovaná mesačne podľa skutočnej spotreby . 
 
V Bratislave, dňa.............. 
 
...................................................                                            ......................................................... 
           Otto Sýkora                                                                       Ing. Jozef Chynoranský                                                        
generálny sekretár SZĽH                                                            riaditeľ STARZ           
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Návrh na schválenie dodatku č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov 
č. 3/2012 zo dňa 16. 04. 2012 k rozšíreniu predmetu nájmu o plochu  172,31 m2 na 
Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave pre Slovenský zväz 
ľadového hokeja, o. z., ako prípadu hodného osobitného zreteľa  

 kód uzn.: 5.3.
5.3.2
5.3.5

Uznesenie č. 965/2013 
     zo dňa 10. 10. 2013 

 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 

 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  
schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
č. 258/2009 Z. z., zo dňa 16. 06. 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových 
priestorov č. 3/2012 zo dňa 16. 04. 2012, k rozšíreniu predmetu nájmu o plochu 172,31 m² na 
Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave, pre Slovenský zväz ľadového hokeja, o. z., 
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO 30845386, v trvaní odo dňa uzatvorenia dodatku 
č. 1  na dobu neurčitú,  za ročné nájomné 12 061,70 Eur bez dane z pridanej hodnoty, 
 
s podmienkou: 
 
Dodatok č. 1 k zmluve bude nájomcom podpísaný do 60 dní od schválenia uznesenia 
v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok č. 1 k 
zmluve v tejto lehote nebude podpísaný nájomcom, toto uznesenie stratí platnosť. 

- - - 
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KOMISIA FINANČNEJ STRATÉGIE A PRE SPRÁVU A PODNIKANIE S MAJETKOM MESTA 
                 Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 

 
Zápisnica 

zo zasadnutia komisie  finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 
zo dňa 08.10.2013 

 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 
 
Z neúčasti na rokovaní Komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 
sa  vopred ospravedlnili : Ing. Libor Gašpierik, Ing. Ivan Švejna a  JUDr. Ivo Nesrovnal s 
prísľubom príchodu okolo 17,30 hod.  
 
Rokovanie komisie sa malo začať o 16,00 hod., v stanovený čas boli prítomní  iba štyria 
poslanci : Ing. Zuzana Dzivjáková, Marian Greksa, Ing. Ignác Kolek, Ing. Jarmila Tvrdá ako aj 
prizvaní pracovníci magistrátu : Ing. Peter Šinály, Mgr. Rastislav Gajarský, Ing. Viera 
Kimerlingová, Ing. Ivan Krištof, Ing. Boris Kotes, Mgr. Martin Katriak, Mgr. Zdenka Muchová, Ing. 
Zlatica Čemanová. 
 
O 16,15 hod. sa telefonicky ospravedlnil  pán Ján Panák, ďalší člen komisie. 
Z dôvodu, že komisia nebola uznášaniaschopná, Ing. Zuzana Dzivjáková, poverená predsedom 
komisie vedením jej rokovania, po dohode s prítomnými členmi, ukončila stretnutie komisie 
o 16,30 hod.  
 
 
 
 
 

JUDr. Ivo Nesrovnal 
predseda komisie 

                                                         
                                                        v.z.Ing.Zuzana Dzivjáková, v. r.  
 
Ing.Henrieta Mičúchová, tajomníčka komisie, tel. 59 356 448 
  


